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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 18-án 
14.30. órakor kezdıdı a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti nagy termében 
megtartott  soron következı nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részérıl: 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Kelemen Csilla jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    Egry Ágnes védını 
Fias Istvánné képviselı     Boór Miklós iskola igazgató 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı          Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Kocsisné Liber Márta képviselı   Kertész Adél a „Szemesért” Kft üv. 
Mischl Antalné képviselı     
Petrus Péter képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı     
Zrínyi László képviselı 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat részérıl: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter 
Nagy Gáborné települési képviselık. 
 
    
          
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait,  és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 10 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 6 fıs 
balatonıszödi képviselı-testületbıl 5 képviselı jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Takács József polgármester elıterjesztette a  napirend  tervezeteit:  
 
1./ Beszámoló a védınıi szolgálat 2009. évi tevékenységérıl 
     Elıterjesztı: Egry Ágnes védını 
 
2./ A Körjegyzıség, iskola, óvoda és a védınıi szolgálat költségvetésének elfogadása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester  
                          Kiegészítı jelentést adnak: Intézményvezetık 
 
3./ Aktuális közös döntést igénylı ügyek. 
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A napirendi tervezeteket a képviselı-testületek külön-külön egyhangú szavazattal tárgyalásra 
elfogadták. 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a védınıi szolgálat 2009. évi tevékenységérıl 
     Elıterjesztı: Egry Ágnes védını 
       (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Takács József polgármester megköszöni a védını munkáját. Elmondja, hogy nagyon sok 
pozitív visszajelzés érkezett az elátott munkájával kapcsolatosan. 
 
Egry Ágnes védını szóbeli kiegészítıjében az alábbiakat ismertette: 
Terjestanácsadást hetente kétszer tart Balatonszemesen, és ha szükséges Balatonıszödön a 
negyedik kedden  is fogadja ıket. 
Elmondja, hogy 2009. május óta a siófoki kórház baba-mama barát kórház lett, és ı erre is 
felkészíti a kismamákat, különösen nagy hangsúlyt fektet, hogy a kismamákkal ezt átbeszélje. 
A csecsemı tanácsadás a betegrendeléstıl elkülönítve történik.  A kötelezı szőrıvizsgálatok 
bevezetése miatt az adminisztrációs munka megnövekedett  A jelentések küldése havonta 
gyakoribb lett.  Elmondja, hogy az óvodával és az iskolával az együttmőködés jó. 
Rendszeresen meghívják ıt, ahol tájékoztatj a szülıket is  a változásokról. 
A védınıi munka fokmérıje az anyatejes táplálás. Az anyatejes táplálásról évente az elmúlt 
évre vonatkozóan kell jelentést küldenie. Felhívja a figyelmet a család és a szaklátogatások, 
illetve a tanácsadások statisztikai számaira. 
 
Fias Istvánné képviselı kérdezi, hogy idén is szerveznek e nıgyógyászati szőrést? 
 
Egry Ágnes védını válaszában elmondja, hogy igen, már egyeztetett a doktor úrral. 
Valószínő tavasszal sor kerül erre. 
 
Böröczky Szilárd képviselı kérdése, hogy a veszélyeztetett gyermekek száma mennyire  
magas az óvodás korban? Ez ellen a Képviselı-testület tud e tenni valamit? 
 
Egry Ágnes védını elmondja, hogy a veszélyeztetett kategóriába csak az egészségügyileg 
veszélyeztetett gyerekek tartoznak. Az óvodás kor  betöltésével, erre a korra esı gyakoribb 
szőrıvizsgálatok miatt eredményesebben lehet kimutatni a betegségeket. Hatékonyabb 
vizsgálat eredménye a kimutatott magasabb gyerekszám. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı megköszöni a védını munkáját. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester szintén megköszöni az együttmőködést és a munkát. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı megköszöni a védını munkáját. elmondja, hogy a védını 
jól ismeri a gyermekeket, családokat és a gyerekek és a szülık is bizalommal vannak felé. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató az iskola nevében is megköszöni a védını rugalmas 
munkáját. Elmondja, hogy nagyon jó vele együttdolgozni. 
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A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1/2010 (01.18)  számú Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete  a közösen fenntartott Védınıi szolgálat 2009. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és azt a 
vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg tudomásul 
veszi. 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

A fentieket követıen a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat 1/2010 (01.18) 
számú Képviselı-testületi határozata: 

 
Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete  a közösen fenntartott Védınıi szolgálat 2009. 
évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg 
tudomásul veszi. 

                                     Felelıs: Antal János polgármester 
                                     Határidı: azonnal 

 
 
 
2./ A Körjegyzıség, iskola, óvoda és a védınıi szolgálat költségvetésének elfogadása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester  
                          Kiegészítı jelentést adnak: Intézményvezetık 
 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı elmondja, hogy korábban javaslatot tett a költségvetés 
megtárgyalásra, azonban a Pénzügyi Bizottságban egységes állásfoglalás nem született. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy az összeállított költségvetés minimális. Ez  
szerint a jutalmazások nem biztosíthatók. Az elmúlt évben sem tudták már jutalmazni a kiváló 
dolgozókat, pedig a gyerekek elért sikeres eredményei miatt megérdemelnék. Kérdezi, hogy 
van e lehetıség arra, hogy kiegészüljön az intézményi költségvetés? 
 
Takács József polgármester tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a korábban megtartott  
költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésen nem született olyan javaslat, amely befolyásolta 
volna  a költségvetést. A képviselık egy része azt szorgalmazta, hogy az általános iskolában a 
felsıs napközi kerüljön megszüntetésre. Elmondja, hogy nem sikerült olyan megoldást találni, 
amely jelentısen befolyásolná a költségvetést. 
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Mischl Antalné képviselı tájékoztatja a képviselıket, hogy Budapesten az iskolákban a 
pedagógusok önként lemondanak fizetésük bizonyos részérıl. 
 
Fias Istvánné képviselı elmondja, hogy könnyebben áttekinthetı lenne az idei költségvetés, 
ha a 2009-es év adatait is tartalmazza. Kérdése, hogy mibıl adódik az, hogy a tavalyi évhez 
képest az iskola, óvoda együttes költségvetése plusz 9 millió Ft-tal több a 2010-es évben. 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a pedagógiai szakszolgálat költségei az 
iskolán belül vannak. Az állami normatív támogatás bevételi oldala is szerepel. 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy az intézmény költségvetésében azt az 
összeget kell nézni, hogy mekkora az, amellyel a Képviselı-testület támogatja az intézményt. 
A költségvetés valóban több mint a tavalyi, de az oka ennek, az hogy  a szakszolgálat 18 
millió Ft-os költsége is benne szerepel. 
 
Nagy Gáborné képviselı  kérdése, hogy  az egyéb szolgáltatás, egyéb készlet  címekbe mik 
tartoznak? 
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató tájékoztatja a képviselıket, hogy az intézmnényi 
költségvetést a Körjegyzıség hivatala állította össze. 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy minden olyan szolgáltatás jelenik itt meg, 
amelynek megjelenített költség neme nincs. Minden költségelıirányzat a 2009-es 
tapasztalatra alapszik. a 2009-es zárás alapján lettek ezek meghatározva.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy ide a szemétszállítás, üzemorvos díja és 
egyéb iylen jellegő kiadások szerepelnek. 
 
Petrus Péter képviselı elmondja, hogy az idei évi költségvetés szőkre szabott. A község 
költségvetését is majd a Képviselı-testület elıreláthatólag hiánnyal tudja elfogadni. 
Meglátása szerint plusz pénzt az intézményeknek a Képviselı-testület nem tud adni. 
Véleménye szerint az intézmények szinten tartása miatt az intézményi költségvetést elfogadja. 
Elmondja, hogy az intézményektıl elvárja a költségtakarékos mőködést. 
 
Fias Istvánné képviselı kérdése, hogy a sportiskola mőködtetésére tervezett 3 millió Ft 
összegben benne van, minden sporttevékenységre vonatkozó kiadás? Községi 
Sportegyesületet miként érinti? 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy sok értelme nincs annak, hogy a Községi 
Sportegyesületnek támogatás címén kifizetett összeget, amit majd ı az iskolának 
teremhasználati díjként visszafizet., amit a költségvetési bevételek között szerepeltetni fog a 
Képviselı-testület. Ez egy könyvelési technikai módszerrel megoldható. Nincs értelme a 
Községi sportegyesületet ilyen címen támogatni. A tavalyi évben sportiskola szakfeladat nem 
volt. 
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Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató  elmondja, hogy az iskolában a felsıs napköziben 18 fı 
gyerek jár, Véleménye szerint kb. 1 millió Ft-tal lenne kevesebb a költségvetés, ha 
megszőntetnék a felsıs napközit. 
A gyerekeknek szükségük van arra, hogy ebben az idıben is foglalkozzon velük pedagógus. 
Tájékozatja a Képviselı-testületet, hogy az iskolába jár 14 fı gyerek, akik a környezı 
településekrıl járnak be, és utánunk a települések nem fizetnek pénzt. Kizárólag csak az 
állami normatívát kapják meg utánunk. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy Telekitıl kiegészítı támogatást kapnak, 
gyerekenként 2 ezer Ft-ot. Azonban, ha azok a gyerekek nem Balatonszemesre járnának, 
akkor a megjáró állami normatívát sem kapná meg az önkormányzat.   
 
Nagy Gáborné képviselı fontosnak tartaná más települések megkeresését, hogy támogatják e 
az idejáró gyereket. A napközi megszüntetéssel kapcsolatosan véleménye, hogy a gyerekek 
nem maradhatnak felügyelet nélkül, és a szülınek az nagy segítség, ha tudja, hogy  a gyerek 
jó helyen van. A napközire szükség van. Megszüntetése még gondolatnak is rossz. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy igyekeznek megállapodni a környezı 
településekkel, ahonnan idejárnak a gyerekek. A felsıs napközi megszüntetése 
minıségromlással járna és a község problémáját nem oldaná meg. 
 
Fias Istvánné képviselı elmondja, hogy a szülı választhatja meg, hogy hova jár iskolába a 
gyereke. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester elmondja, hogy törekedni kell egységes cafeteria 
rendszer kialakítására. 
 
Mischl Antalné képviselı kérdése, hogy a község költségvetésének  kb. 55 millió Ft-os 
hiánya visszacsökkenthetı –e? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, ahogy a jelenlegi közös képviselı-testületi ülés 
napirendi pontjai is jelzik, az intézményi költségvetések elfogadása a végsı költségvetés 
elfogadásának elsı fordulója. A keretösszegek elfogadása fontos, hogy a költségvetés további 
menetét ne akadályozzák.  
 
Mischl Antalné képviselı kérdése, hogy az iskola esetében a decemberi hónapban jelentkezı 
közel 800 ezer Ft-os vásárlás mit jelent?  Kérdezi, hogy ez azt jelenti, hogy maradt pénze az 
intézménynek és gyorsan elvásárolta? Ha igen, akkor nem mutatható ki spórolás. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a Képviselı-testülete, hogy a korábban 
benyújtott informatikai pályázaton mind az iskola, óvoda és a pedagógiai szakszolgálat nyert 
támogatást. Ez az összeg annak a támogatási összegnek része, melyet december 31-ig el 
kellett költeni. A pályázatban megjelölt konkrét eszközök kerültek beszerzésre. 
 
Antal János polgármester javasolja a Képviselı-testületnek, hogy változtatás nélkül fogadja 
el az intézmények költségvetését.  
Elmondja, hogy  ha csak a számokat nézik, akkor egyértelmően látszik, hogy az szakszolgálat 
új feladathoz a Kistérség biztosítja az anyagi forrást, és ez a plusz feladat jelentett majdnem  
18 millió Ft plusz bevételt.  Az iskola költségvetése 9 millió Ft-tal emelkedett tavalyi évhez 
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képest. Gyakorlatilag ezt azt jelenti, hogy a tavalyi megfeszített év után az iskola még spórolt 
is.  Ezek után nem érti milyen spórolási lehetıségeket kellene  
Emelt fıvel mit tudunk vállalni, vagy sem, ha egy önkormányzatnak több intézménye van 
milyen alapon lehet különbséget tenni intézmények, vagy ellátandó feladatok között.  
Véleménye szerint az önkormányatnak nem kellene különbségek tennie a különbözı 
intézményei és intézményeiben dolgozók között. A nélkül, hogy a másik önkormányzat 
költségvetésébe beleszóljanak, az eddigi évek arról gyızték meg a balatonıszödieket, hogy 
minden évben próbálják faragni az intézmény költségvetését, s kiemelten az iskolát, amely 
ellen akkor semmi kifogást nem emelnek, ha a többinél is ez a módszer. Emlékeztet arra, 
hogy volt olyan év, amikor az iskola a költségvetésén belül megtakarítást ért el és azóta sem 
köszönte meg senki. A cafeteria rendszert mindenhol ki kell alakítani, vagy egyik 
intézményben sem. Az egységes megítélést rendkívül fontosnak tartja. 
Ismertette, hogy a megállapodás értelmében a támogatás az elızı évi - bázisadat ához–
viszonyítottan a KSH hivatalos közleménye szerinti inflációs mértékkel növelhetı. Minden 
évben igyekeztek ezt kiszámolva pozitív irányba eltéríteni, volt idı amikor megtehették. Ez 
év nem az az idıszak és az elmúlt évi infláció hivatalos mértéke 4,2 %-os. A támogatás 2009-
ben 8 millió Ft volt ennek inflációval emelt összege: 8 millió 336 ezer Ft. Ez alapján a 
képviselı-testület az ülés megelızı rövid megbeszélése szerint 8 millió 350 ezer Ft 
támogatással ért egyet. A kedvezıtlen pénzügyi viszonyok miatt azonban nem kizárt, hogy a 
féléves beszámoló során a teljesítés átértékelés után ez változhat. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı tisztelettel elfogadja az összeget. 
 
Nagy Gáborné képviselı megjegyzi, hogy a balatonıszödi Képviselı-testület tagjai az 
Önkormányzat megalakulása óta mindig lemondtak tiszteletdíjukról.  
 
Fias Istvánné képviselı: Mivel a balatonıszödi polgármester úr a féléves beszámolókor 
visszatérhetünk a támogatás összegére bele foglalható-e a határozatba ? 
 
Antal János polgármester: belefoglalható a határozatba, de annyi bizalom lehet, hogy a közös 
testületi ülésen megtárgyalandó féléves beszámolón erre visszatérünk akkor is, ha nincs benne 
a határozat szövegébe. 
 
A fentieket követıen a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat 2/2010 (01.18) 
számú Képviselı-testületi határozata: 

 
Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete a közös fenntartású intézmények – iskola, 
óvoda -, 2010. évi mőködéséhez 8 millió 350 ezer Ft 
támogatást nyújt, amit két egyenlı részletben – 2010. 
március 1-ig illetve 2010. 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. 
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Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2010. március 1. 
     2010. szeptember 1. 

 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2010 (01.18)  számú Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
köszönettel elfogadja a balatonıszödi önkormányzat által 
nyújtandó, 8 millió 350 ezer Ft-os intézmény-fenntartási 
támogatást. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2010. február 15 

 
Antal János polgármester ismerteti, hogy Balatonıszöd Községi Önkormányzata a tavalyi 
évben a Körjegyzıség mőködéséhez a megállapodás szerint balatonıszödi állandó 
lakosonként 8 ezer Ft összeggel járult hozzá.  Ez a tavalyi évben 4 millió 432 ezer Ft volt. 
Elmondja, hogy két tényezıt kell figyelembe venni. Az egyik a hivatalos 4,2 %-os infláció, a 
megállapodás szerint is maximum az infláció mértékével növekedhet Balatonıszöd települést  
terhelı hozzájárulás mértéke. A képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy nem veszi 
figyelembe, hogy a tavalyi évhez képest 5 fıvel csökkent a település állandó lakossága. Így az 
inflációval növelt mérték 4 millió 618 ezer 144 Ft lenne az általuk a Körjegyzıség 
mőködtetésére átadott pénzeszköz. Ezért némileg kerekített összegként 4 millió 650 ezer Ft-ig 
tudnának vállalást tenni. 
Ez azt jelenti, hogy az iskola, óvoda és a körjegyzıség mőködtetésére a  balatonıszödi 
önkormányzat 13 millió Ft-ot utal át, két részletben.  
 
A fentieket követıen a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat 3/2010 (01.18) 
számú Képviselı-testületi határozata: 

 
Balatonıszöd Község Önkormányzat Képviselı-
testülete a Balatonszemes-Balatonıszöd Községek 
Körjegyzısége létrehozására és mőködésére kötött 
megállapodás 10./ pontja alapján a balatonszemesi 
önkormányzat részére, 4 millió 650 ezer Ft-os 
intézmény-fenntartási támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átadott pénzeszközt 
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szerepeltesse és gondoskodjék annak idıarányos 
átutalásáról. 

Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2010. február 15. 
                Átutalásra:  március 31;   szeptember 30. 

 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

3/2010 (01.18)  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 
millió 650 ezer Ft-os intézmény-fenntartási támogatást 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2010. február 15 

 
 
A fentieket követıen a három közösen fenntartott intézmény  mőködési költségeinek 
összesített átadott pénzeszközei alapján az intézmények költségvetési tervezeteinek a 
balatonszemesi költségvetési rendeletbe történı beépítésére vonatkozó határozati javaslat 
került ismertetésre. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2010 (01.18)  számú Képviselı-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete megtárgyalta a közös fenntartású intézmények – 
iskola, óvoda -, körjegyzıség, valamint a védınıi szolgálat 
2010. évi költségvetésének tervezetét, amelyet a vitában 
elhangzottakkal együtt – figyelembe véve a Balatonıszödi 
Községi Önkormányzat javaslatát – elfogad és elrendeli 
annak az önkormányzat költségvetési rendeletébe történı 
beépítését. 
Felkéri a polgármestert a rendelet elkészítésére és a 
Képviselı-testület elé terjesztésére. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint: 2010. február 15. 
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A közös testületi ülés bezárása elıtt Antal János polgármester a két testület 
tagjainak átadott írott sajtó mintapéldányára hivatkozással javasolta a döntést 
meghozni.  

3./ Aktuális közös döntést igénylı ügyek 
 
Antal János polgármester Elmondja, hogy a tavalyi évben egy közös testületi beszélgetés 
során merült fel, olyan sajtó amely a két település közérdekő információt tartalmazhatná.  
Balatonıszöd Község Önkormányzatának van egy jelenleg is mőködı lapja a „Balatonıszödi 
Hírmondó”,  ami egy idıszaki kiadvány, ez az utóbbi idıben nem rendszeresen, hanem akkor 
jelent meg, ha megfelelı mennyiségő érdemi információ összejött.  Felmerült annak 
lehetısége, hogy kibıvítenék ezt az újságot.  Megjelennének benne Balatonıszöd mellett a 
közös fenntartású intézmények hírei, ha igény van rá, úgy Balatonszemes egyéb közérdekő 
információi is. A mostani mintapéldányok azért készültek el, hogy a képviselı-testületek 
betekintést nyerjenek, hogy milyen formában lett elképzelve. Ez az újság – célja szerint - 
elsısorban önkormányzati információkat tartalmazott és tartalmazna, illetve minden olyat, 
amire a visszajelzések alapján az olvasóközönség, a lakosság, a nyaralók érdeklıdnek. 
Elmondja, hogy a beszélgetés során felvetett balatonszemesi kezdeményezést szívesen 
fogadták és hajlandóak arra, hogy ebben a kérdésben is együttmőködjenek, de ebben a 
kérdésben döntés még nem született, ha ez most megszülethet, akkor az engedélyeiket, 
nyilvántartásaikat módosítani kell, az eddigi elmondottakból az kitőnik, hogy az ıszödiek 
támogatják, maguk részérıl szolgáltatják a híreket, de várja a balatonszemesi testület 
véleményét.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a két település rokoni, baráti szálakon szinte 
egynek számít. Úgy gondolja, hogy  azt az eredményes együttmőködést, ami a két község 
között fennáll kevés település mondhatja el. Ezt a kapcsolatot tovább lehet erısíteni, mélyíteni 
a közös lap kiadásával.  Elmondja, hogy olyan lapot szeretnének, ami csak kizárólag 
tényközléssel, tisztességes információkat tartalmazna. Kerülni kell minden olyan stílust, ami 
megossza az lakosságot.  Hiszi, azt hogy ez majd elısegíti az emberek egymás közötti békés 
kapcsolatát. Megköszöni, hogy az ötletet felkarolva az ıszödi képviselı-testület a megoldásra 
a lehetıséget felajánlotta, a jegyzı pedig a szerkesztést vállalja. 
  
Böröczky Szilárd képviselı támogatja a lap megjelenését, mert ez még egy közeledési pont 
lesz a két község között. Minden oldalról szoros a kapcsolat, a két település lakossága 
érdeklıdik egymás problémái iránt. 
 
Fias Istvánné képviselı: A kérdıívek visszaérkezését és az írások vállalását tartja fontosnak, 
hogy csak a szerkesztés háruljon a körjegyzıre. 

 
Takács József polgármester elmondja, hogy az intézményvezetık is ígéretet tettek arra, hogy 
az aktuális ügyeket, az elıttük álló feladataikat megfogják jelentetni a lapban. Bízik benne, 
hogy hiteles lesz az újság, nem lesznek benne újságírói fogások. Nem a külsı megjelenítés a fı 
szempont a tartalmi mondanivalójára fókuszálnak.  
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester elmondja, hogy  egyik fontos szempont, hogy mit 
várnak az olvasók és mit akar az újság szerkesztıje adni. Elmondja, ha azzal a céllal adjuk ki 
az újságot, hogy a község lakosságát tájékoztassuk,  és azok az információk jelennek meg 
benne, amelyek a honlapra is felkerülnek, akkor elsısorban az idısebb korosztályt kell 
megcélozni. A betőméretet is ahhoz kell igazítani. Volt már szemesi lap, ezért mondja, hogy  
ne „öndicsıítı”, hanem tényeken alapuló legyen és információ értéke fontos. 
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Takács József polgármester: A lényeg amirıl szavazni kell, hogy akarják-e a képviselı-
testületek, ha igen a részletek késıbb finomíthatók. 
 
Antal János polgármester: A község lapjának „felajánlása” egy lehetıség, amellyel ha akar 
élhet a Balatonszemesi Önkormányzat. Nagy a hallgatás a balatonszemesi testület részérıl. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı javasolja, hogy  külön szavazzanak és elıször a 
balatonszemesi testület szavazzon, mivel ez az ıszödiek részérıl egy gesztus értékő 
felajánlás, mellyel lehet élni, de nem kell, hanem el lehet fogadni. Ha Balatonszemes úgy 
szavaznak, hogy nem, akkor az ıszödieknek  nem kell szavazni.  
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2010 (01.18)  számú Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete     
 az 1986. évi II. tv. 2 §-a alapján élni kíván azon jogával, hogy az  
illetékességi területén közérdekő információkat  tegyen közzé.  
Ennek érdekében megtárgyalta a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  
által alapított és nyilvántartásba vett „Balatonıszödi Hírmondó”  
idıszaki lap alapítójának a sajtóterméke felhasználására tett felajánlását. 
A két település  közös fenntartású intézményeire, valamint a lap felelıs  
szerkesztıjének – Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı - közös  
alkalmazására is figyelemmel -  a lap alapvetı céljának tiszteletbe  
tartása mellett – igénybe veszi a lap lehetıségét. 
Támogatja, a két település illetékességi területére kiterjedı írott  
sajtó megjelenését.  
Kéri a lap alapítóját, hogy a lap címét a „Balatonszemes” elnevezéssel  
és a település címerével egészítse ki, egyúttal hozzájárul a jelkép  
használatához, valamint a sokszorosítás helyéül a Balatonıszöd  
Polgármesteri Hivatala helyett a Balatonszemes-Balatonıszöd  
Községek Körjegyzıségének – mint jogutódnak -    /székhelye: 8636  
Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23/ - változtatásához. 
A „közös lap”-ot véglegesítése elıtt lakossági véleményeztetésre 
bocsájtja. Ennek módja „mintapéldány” kiadásával és kérdıívek 
kibocsátásával történhet. A képviselı-testület a bemutató 
példányszámát 300-ról 1000 példányra javasolja módosítatni. 
A fenti döntés alapján kéri a Balatonıszöd Község Önkormányzatát, 
mint alapítót, hogy a fenti hozzájárulást és szükséges módosítást akkor 
jegyeztesse be, ha a mutatószámot követı lakossági kérdıívek a döntést 
kedvezıen fogadják és azzal egyetértenek.  
 
Határidı: azonnal és kérdıívek beérkezését követı Kt. ülés. 
Felelıs: Takács József polgármester 
              szerkesztıség vezetıjeként: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 

Takács József polgármester: Köszöni az ıszödi testületnek a lehetıséget. 
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Antal János polgármester elmondja, hogy elızetes megbeszélés szerint Balatonıszöd 
Képviselı-testülete csak akkor támogatja a „közös újság” megvalósulását, ha ez nem 
keletkeztet feszültségforrást, ha teljes egyetértés fog születni és nem az lesz a lényeg ezzel 
kapcsolatosan, hogy miért jelent meg, miért ilyen módon jelent meg.  Megjegyezte, hogy 
amennyiben nem lett volna egyhangú döntés, úgy a hozzájárulást megfontolás tárgyává tették 
volna.  Az lenne a jó, ha ilyen újság lehetne, s ha lesz akkor úgy lenne, hogy minél többen 
éreznék magukénak,  minél többen írnának és minél sokrétőbb írások keletkeznének. Az, 
hogy egy ember elvégzi a szerkesztést az nem jelentheti, hogy meg is írja.  A jegyzınek az 
újság megírása tényleg nem férne bele a munkájába. Olyan kérdéseknek, amelyet a szemesi 
alpolgármester is felvetett, nagy jelentısége lehet. Balatonıszöd részérıl felajánlja, hogy 
szolgáltatják az ıszödi híreket és biztosítják ezt mindazok részére, akik a szerkesztésben részt 
kívánnak venni. 
 
A fentieket követıen a képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat 4/2010 (01.18) 
számú Képviselı-testületi határozata: 

 
Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa 
alapított 2.2/7424/2000 nyilvántartási számon bejegyzett „Balatonıszödi 
Hírmondó” idıszaki kiadványának a Balatonszemes Községi 
Önkormányzat Képviselı-testületének egyhangú döntésére figyelemmel 
- a sajtótermék céljának, alapító személyének felelıs kiadó nevének és 
címének, valamint a szerkesztıség vezetıjének személyi változtatása 
nélküli – módosításához elızetesen hozzájárul. 
A módosítás kiterjed: A szerkesztıség vezetıjének, mint közös 
alkalmazású körjegyzınek, valamint a Körjegyzıségnek, mint 
szerkesztıségnek székhely szerinti bejegyzésére.  
Az alapító az idıszaki kiadványát felajánlja „minta példányként” a két 
település lakosságának véleménye kérésére. Ez esetben a lapon a 
Balatonszemes Községi címer elhelyezését, a nevének egyszeri 
„rendkívüli” módosítását engedélyezi.  
A kérdıívek visszaérkezését és kiértékelését követıen - a lakosság 
pozitív véleménye esetén –  elızetes döntése szellemében  – hírmondó 
nevére, példányszámára, egyéb közvélemény szerinti változtatásra -  a  
fenti módosításon túl – a végleges döntését meghozza, s vállalja annak 
nyilvántartáson történı átvezetésének  
 
Határidı: azonnal és kérdıívek visszaérkezését követı Kt. ülés 
Felelıs: Antal János polgármester 
 

Szentiványi Jánosné óvodavezetı: Addig amíg költségvetését tárgyalták nem szólt hozzá, 
Petrus Péter képviselıvel egyetértve megerısíti, hogy eddig is ügyeltek a takarékosságra. 
A kérdıívrıl eszébe jutva kéri a két képviselı-testületet, hogy akik még nem adták le a 
december végén kiosztott és óvoda mőködését értékelı kérdıíveket úgy szíveskedjenek azt 
visszajuttatni az óvoda munkáját ezzel is segítve. 
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Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Polgármesterek megköszönték az ülésen való 
részvételt, és azt 15.45. órakor bezárták. 
 
 
      
 

Kmf. 
 
 
 
                  Takács József               Antal János  
                  polgármester              polgármester 
 
 
      Dr. Valkó Zsuzsanna 
              körjegyzı 
 
 

 
 

 
 
 
 


