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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 4-én 16.00. 
órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli  
nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester   Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    Dr. Méhész László polgármester B.szárszó 
Fias Istvánné képviselı     ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
Kocsisné Liber Márta képviselı    
Mischl Antalné képviselı     
Petrus Péter képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı     
 
Távolmaradását elıre jelezte:    
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı 
Zrínyi László képviselı      
         
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıt, a 
meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 8 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Ismertette napirendi tervezetét: 
1./ Közoktatási intézmények integrációja. 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
2./ Aktuális ügyek. 
     - Bérleményre vonatkozó kérelem. 
     - Idegenforgalmi adó ellenıri alkalmazásra állásfoglalás kérése. 
 
Zárt ülés napirendjeként: 
1./ A Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház vezetıjének kinevezése. 
 
A Képviselı-testület a napirendi tervezeteket tárgyalásra egyhangúlag elfogadta. 
 
1./  Közoktatási intézmények integrációja. 
      Elıterjesztı: Takács József polgármester 
      /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Takács József polgármester ismertette, hogy március 5-én a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa ülést tart, a képviselık részére kiadott írásos elıterjesztés szerint 
megvalósítandó Integrált Közoktatási Intézmény létrehozása tárgyában. 
Elmondja, hogy az integráció kérdése nem elıször kerül a Társulási Tanács elé, de a helyi képviselı-
testület tagjai elé sem. 
A korábbi változatok az integrációt „lazább” formában tartalmazták, a jelenlegi javaslat azonban a 
teljes integrációt, egy OM azonosítóval rendelkezı közös intézményt célozza meg, melyet az 
elıterjesztés, ill. elıterjesztık a magasabb normatív támogatáson túl pályázati lehetıséggel 
támasztanak alá. 
Elıljáróban elmondta, hogy a környezı településeken heves, indulatoktól sem mentes községi 
fórumok megtartására került sor, ahol ı maga nem vett és nem is kíván részt venni, ennek ellenére 
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Balatonszemest sem kímélték meg azon újságcikkek, amelyek az integrációval kapcsolatosan 
megjelentek. 
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az ülést megelızı napon Balatonszárszó önkormányzati 
vezetıivel találkoztak, amely kapcsán sor került a Balatonszárszó Nagyközség polgármesterének 
meghívására.  
A polgármester üdvözlését követıen felkérte Dr. Méhész Lászlót, hogy adjon rövid tájékoztatót 
Balatonszárszó Nagyközség integrációval kapcsolatos álláspontjáról. 
 
Dr. Méhész László Balatonszárszó polgármestere: Üdvözölte a képviselı-testületi ülés valamennyi 
résztvevıjét és kijelentette, hogy nem kíván Balatonszemes önkormányzati ügyeibe beavatkozni és 
információival a testületet sem akarja befolyásolni. Elızetesen ismertette, hogy Balatonszárszó 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete határozatot hozott, amely szerint nem kívánnak az 
integrációba részt venni. 
Az elızményekrıl elmondja, hogy Balatonföldvár hol kisebb, hol nagyobb, hol erısebb, hol gyengébb 
hatást gyakorolt eddig a többi településre, de önkormányzatuk eddig többször is határozatban rögzített 
módon kifejezte azon szándékát, hogy a József Attila Általános iskolát és az óvodát nem kívánják 
integrálni és az intézmények önállóságát mindaddig fenntartják, amíg az lehetséges.  
Elmondja, hogy a jelenlegi helyzethez az vezetett, hogy Teleki kivált a Kötcse - Nagycsepely 
körjegyzıségébıl és Balatonföldvárhoz csatlakozott, ezáltal felmerült az iskolájuk kérdése is.  
A Kötcse-Nagycsepely körjegyzıségbe nem tud Balatonszárszóhoz csatlakozni, mivel nem 
szomszédos, ill. nem határos települések. 
Kötcse polgármesterének kifejezett szándéka, és az önkormányzat határozott álláspontja, hogy 
maradjon meg Kötcse iskolája. Ezt Balatonszárszó tiszteletbe tartja. 
Szólád azonban más számítási normatívákon alapuló önkormányzati támogatást kért volna, melyet 
Balatonszárszó nem tud vállalni, így errıl az oldalról is felerısödtek a problémák. 
A településeken ezen okok alapján több szülıi értekezlet és községi fórum került megtartásra, ahol a 
szülık kifejezték akaratukat, mely szerint ragaszkodnak a jelenlegi helyzethez és a megszokott 
iskolákhoz. 
Balatonszárszó sem zárkózik el kategorikusan az integráció elıl, de csak akkor tudják ezt elképzelni, 
ha Balatonszárszó lenne az integrált intézmény székhelye.  
 A tagintézményi besorolást azért sem tudják elfogadni, mert a 7-8 osztály nem maradhatna helyben és 
ez által kétséges, hogy a szülık bevinnék-e azon intézményekbe az 5. és 6. osztályos gyermekeiket, ha 
ott nem folytathatná tovább a tanulmányait. Az elıterjesztésben szereplı  különbözı anyagi hasznokra 
reagálva elmondja, hogy határozott álláspontjuk, hogy sem 3, de még 10 millió Ft-ért sem eladó a 
Balatonszárszói oktatás, mert ez nem csak pénzkérdés. 
A 600 millió Ft-os pályázatot illetıen semmi garanciát nem látnak és még ki sincs írva és lehet, hogy 
ki sem lesz írva ebben a meglehetısen kétséges pénzügyi és politikai helyzetben. Kevésbé erıltetett 
módon csak pályázat nyertességet követı 1 év múltán hozzák létre az integrált intézményt, úgy tudja 
Lengyeltóti kistérség esetében is ez történt. 
 
Takács József polgármester megköszönte Balatonszárszó polgármesterének az információit és 
elmondta, hogy megerısítést kapott a tekintetben, hogy akik integrált  módon mőködtetik 
intézményeiket késıbbiekben várhatólag nem tudják önállóságuk visszaszerezni. Balatonszemes saját 
erıként jelentıs összegeket áldozott az oktatásra, iskola építésbe és oktatás színvonalának emelésébe, 
ezt az értéket nem lehet egyszerően feladni és átadni. Nagyon nagy felelısséget  és körültekintést 
igényel. Felkérte ifj. Boór Miklós ált. iskola igazgatóját, hogy mondja el szakmai véleményét. 
 
Boór Miklós iskola igazgató: Véleménye, hogy az integrációnak van más módja is, de a jelenlegi 
változat nem azzal, hanem a közös fenntartású és mőködtetéső egy intézménnyel számol. 
Kétségtelennek tartja, hogy az integrációnak vannak jó oldalai is, mint ahogyan az elıterjesztés is több 
helyen alapos és jól elıkészített. Véleménye szerint e téma már,- már a Kistérség létét veszélyezteti. 
Balatonföldvár központúsága mellett a többiek valódi érdeke nem igazán kimutatható,  de a jelenlegi 
pénzügyi helyzetben meg kell vizsgálni a többlet támogatások lehetıségét, s e mellett a létszámadatok 
sem garantálják, hogy a jelenlegi rendszer hosszú távon fenntartható. 
Véleménye, hogy, az általa is megfogalmazott - akár kisebbségi együttmőködéssel is megvalósítható – 
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„lazább” kapcsolatrendszerhez  könnyebben lehetne csatlakozni. 
Amennyiben a fenntartó önkormányzat mégis az integráció mellett foglalna állást, akkor nagyon 
alapos és részletes Szervezeti és Mőködési Szabályzattal kellene kivédeni a következményeket. 
Elmondja, hogy a polgármester úrral többször tanácskozott  és többször megállapítást nyert, hogy  
Balatonszemes még intézményi szinten nem kapott a kistérségtıl megnyugtató szerepkört. Ezért 
felmerült a székhely kérdése, de Balatonszemes-i integrált intézményvezetı is. 
Véleménye, hogy ha lesz is pályázat várhatólag azon összegre Balatonföldvár város intézménybıvítést 
tervez, nincs említés sem annak feloszthatóságára, de felhívja a figyelmet arra is, hogy az egyszeri 
összeg, a mőködtetést nem fedezi. 
 
Dr. Méhész László Balatonszárszó polgármestere szerint a „lazább” változatra a Balatonszárszói 
modell elnevezés ragadt, amelyre szerinte most nincs törvényi lehetıség, vagy legalábbis nem 
támogatott. A gyerekek nem egy hordozható tárgyak, nem lehet a szülık szabad iskolaválasztási jogát 
sem polgármesteri, sem önkormányzati döntéssel nem lehet megváltoztatni. A szülık ragaszkodnak a 
gyermekeik jelenlegi iskoláihoz, ezt kifejezték, nincs olyan kényszer, ami most az integráció melletti 
döntést inspirálná. Kifejtette, hogy meg akarnak állapodni Balatonszemessel, hogy a két település 
egymás ellen ne legyen felhasználható. Ezért a véleményük, hogy a fogadókészség mellett ki kell 
fejezniük egymás iránt azt, hogy nem törekszenek arra, hogy egyik településrıl a másikra vigyék a 
gyerekeket. Csak ez esetben lát arra esélyt, hogy nyugvó pontra kerüljön a kérdés és Balatonföldvár ne 
érvényesíthesse központosítási törekvéseit a két település rovására. 
 
Takács József polgármester:  Kinyilvánítja az együttmőködési és jó kapcsolat megırzési szándékot 
Balatonszárszóval is. A két települést elég erısnek érzi ahhoz, hogy ellensúlyozza a nem kívánt 
centralizálást. Jó kapcsolatot kíván ápolni a szomszédos településekkel, ezért eddig is becsületesen 
jártak el, egyetlen település egyetlen fórumán sem vettek részt, nem agitáltak, ezt követıen is 
hasonlóan viszonyulnak a környezı településekhez.  Megköszönte Dr. Méhész Lászlónak a meghívás 
elfogadását, a tájékoztatását és a két település közötti jó szomszédi viszonyra megtartására vonatkozó 
szándék kinyilvánítását. 
 
Dr. Méhész László ezt követıen megköszönte a meghívást és elfoglaltságára hivatkozással távozott 
az ülésrıl. 
 
Mischl Antalné képviselı: Jelzi, hogy Hiller István miniszter úr a médiákban állami iskolákról beszél. 
Véleménye, hogy még a 600 milliós támogatást sem érzi kellı érvnek ahhoz, hogy az iskola veszélybe 
kerüljön, mert végképp elveszti a fiatalságot az a település, amelynek nincs iskolája. 
 
Kovács Márta alpolgármester:  A véleményével erısíti az elıtte szólót és kifejti, hogy amelyek falu 
feladja az iskoláját szinte mindent felad.  
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje januárban a közös 
testületi ülésen még azt mondta, hogy kb. 2 millió Ft jutna Balatonszemesnek és hozzászólásából az 
érzıdött, hogy a csekély támogatottságért még Balatonföldvár sem igazán akarja. Emlékeztetett arra, 
hogy 2 éve Kıröshegyen a címzetes fıjegyzı is egy jól megszerkesztett laza szerzıdésrıl beszélt. 
Ha az önkormányzat úgy döntene – melyet maga nem támogatna – hogy integrálódik, akkor azt 
kizárólag alapos és teljes áttekintés, pontos számszaki kimutatás után tartana tárgyalásra alkalmasnak. 
 
Böröczky Szilárd képviselı: Véleménye szerint most nem muszáj e kérdést erıltetni, nincs 
kényszerhelyzet, ezért bár tudja, hogy március 31-ig kell dönteni, de nem lehet kényszer az egy 
integrált intézmény, nem tudja támogatni. 
 
Szomorú Szilárd képviselı: Az 1-2 millió Ft-os többlettámogatást nevetségesnek tartja egy ilyen 
horderejő döntéshez képest. Balatonföldvár törekvéseit és módszereit ellenszenvesnek ítéli, amely 
véleményét nemcsak az iskola kérdésére, de más ügyekre is érti. 
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Petrus Péter képviselı: Véleménye, hogy semmi biztosíték nincs arra, hogy ha integrálódna a 
település, ugyanúgy ki is lehetne lépni. Elmondja, hogy az összevonások és szétválások annyi energiát 
és pénzt emésztenek fel, hogy nem lehet csodálkozni a jelenlegi gazdasági helyzeten. A tsz. 
szervezésekre emlékeztetı eljárások folynak, félti a község önállóságát, vagyonát, mindazt az értéket, 
melyet megteremtett a település magának, ezért nem –mel fog szavazni. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı: Érdeklıdik, hogy a kistérségi társulási tanácsban 
lakosságarányosan zajlik-e a szavazás ? 
 
Takács József polgármester a felvetett kérdésre válaszolva közli, hogy nem. Minden település 
polgármesterének egy-egy szavazata van. 
 
Boór Miklós iskola igazgató: Jelzi, hogy Kıröshegy integrálódása esetén feltehetıen nem fogja 
vállalni a pedagógiai szakszolgálatot, javasolja az önkormányzatnak, hogy ennek mőködtetését ez 
esetben vállalja át. Jelzi, hogy a szakszolgálat vezetıje – mivel több helyen is már jelezte -  feltehetıen 
elhagyja a térséget. Ez esetben van helyben is alkalmas szakképzett vezetı. 
Javasolja továbbá, hogy a bölcsıde kérdésében el kell gondolkodni. Ahová bölcsödébe hordja a szülı 
a gyermekét valószínő, oda fogja óvodába is íratni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Elmondja, hogy bár másnap Társulási Tanács ülés lesz, de március 
16-án még lesz egy nyilvános ülés, amelyen a kistérség mőködésérıl szóló elıterjesztés kerül 
napirendre. A döntés akkor is meghozható, de a képviselı-testület ma is határozhat. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy több lehetıség is van a bevételi többlet szerzésének további 
vizsgálatára. Felmerült a szakszolgálat mőködtetésének átvállalása, a bölcsıde, -óvodai csoport 
kialakítására, de e sorba sorolja, hogy a bejárók után az un. buszos normatíva iránt a kistérségtıl 
integráció nélkül is kérni kell az intézkedést, bár Balatonszárszón is helyi önkormányzati intézkedést 
igényelt. Felveti a zeneiskola fejlesztési lehetıségét is arra alapozva, hogy ez Balatonszárszón sincs 
megoldva. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató kérdésre elmondja, hogy a busz bérleteket az iskola fizeti, de az 
önkormányzat pénzügyese kellett volna, hogy a kistérséggel együtt a  buszos normatívával 
kapcsolatosan eljárjon, mivel nincs az iskolának erre jogköre csak a fenntartónak, ill. a támogatást 
igénylı társulásnak. 
 
Takács József polgármester kéri a határozati javaslat felolvasását, majd annak elhangzása után a 
képviselı-testület a mellett foglalt állást, hogy a döntést ezen ülésen meghozza.  
  
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
                             46/2009 (III.04.) számú Képviselı-testületi határozat 
   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvár  

Többcélú Kistérségi Társulás oktatás integrációjával kapcsolatos  
elıterjesztéseit megvitatta. Megállapítja, hogy érdemi  döntését csak a  
tételesen kidolgozott normatív támogatások, a rendszeres és rendkívüli  
bevételeknek településenkénti és intézmények szerinti leosztási kalkulációja  
ismerete után tudja meghozni. 
 A képviselı-testület kizárólag Balatonszemes székhelyő integrált közoktatási  
intézmény létrehozása esetén tudja az alapfokú oktatás integrációját elfogadni. 
A fenti feltételek teljesítése esetén kifejezi szándékát arra, hogy nyertes  
pályázat döntésének megérkezését követı 1 éven belül az integrációra  
vonatkozó  végleges döntését meghozza és annak szervezésében tevékenyen  
is részt vesz. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsát tájékoztassa. 
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Határidı: azonnal ill. március 31. 

                                       Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó javaslatra úgy ítéli meg, 
hogy a képviselık támogatásával találkozott. A kérdés ugyan nem merült fel, de eshetıségére számítva 
elızetes szándékot kifejezheti a testület határozati formában is, hogy az esetben, ha ez aktuálissá válik, 
úgy a polgármester ezzel megerısítve képviselhesse a település álláspontját.  
 
 A fentiekkel egyetértve a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
                             47/2009 (III.04.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete elızetesen kifejezi  
                                       szándékát, hogy a  Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás Pedagógiai                                        
                                       Szakszolgálatának Balatonszemes székhelyen történı mőködtetését - a  
                                       Társulási Tanácsnak az elhelyezés változtatását tartalmazó elhatározása esetén  
                                       -  vállalja. 
                                       Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat fogadásáról  
                                       és mőködtetési szándékról a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát 

 - annak aktualitása esetén - értesítse. 
 

Határidı: azonnal ill. március 31. 
Felelıs: Takács József polgármester 

           
Ezt követıen a napirend tárgyalását a polgármester bezárta. 
 
2./ Aktuális ügyek. 
     - Bérleményre vonatkozó kérelem. 
     - Idegenforgalmi adó ellenıri alkalmazásra állásfoglalás kérése. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy a Bajcsy Zs. u. 29. un. 
„Gazsák” féle lakásra Póczáné Nagy Erzsébet Balatonszemes, Mártírok úti lakos 3 hónapra bérleti 
kérelmet nyújtott be, saját tulajdonú lakásuk felújításáig. 
A kérelmezı tudatában van annak, hogy a lakás értékesítésre van meghirdetve és eladás esetén a lakást 
ki kell ürítenie. 
 
Petrus Péter képviselı: Érdeklıdik, hogy a korábbi kérelmezık mit nyilatkoztak a lakás kiadását 
érintı feltételekrıl. A lakás kiadást aggályosnak tartja, de 3 hónap az nem nagy idı. 
 
Takács József polgármester: A bérlakásként  igénylık nem kívánják úgy elfoglalni, hogy akár éven 
belül is értékesítés történhet és a lakást el kell hagyni. 
 
A képviselık többsége egyetértett azzal, hogy ha a meghatározott feltételeket tudomásul veszi a 3 
hónapig is legalább bevételt hoz, javasolták azonban, hogy ki kell kötni, hogy a bérlemény 
megtekintett állapotba kerül birtokba és semmilyen karbantartási, vagy egyéb kiadással járó ráfordítást 
a bérbeadó nem kíván eszközölni. 
 
A fentiekkel egyetértve a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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48/2009 (III.04.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

   Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonszemes,  
                                       Bajcsy Zs. u. 29. sz. alatt lévı önkormányzati bérlakást határozott idıre 3  
                                       hónapi idıtartamra Póczáné Nagy Erzsébet Balatonszemes, Mártírok útja 22.  
                                       sz. alatti lakos kérelmére a kérelmezınek bérbe adja. 
                                       A bérlakás birtokbaadására a bérlı által megtekintett állapotba úgy kerülhet  
                                       sor, hogy a bérleti jogviszony tartalma alatt sem karbantartást, sem más  
                                       költségráfordítással járó munkavégzést a bérbeadó nem tervez. 
                                       A meghatározott feltételek elfogadása esetén a bérlıvel a bérleti szerzıdés  
                                       megköthetı. 
 
                                       Határidı: Bérleti jogviszony keletkezését megkötését követı 3 hónap 
                                       Felelıs: Takács József Polgármester 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı  tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a körjegyzıségben 
meghirdetett két állásra két felsıfokú végzettségő szakember került kiválasztásra. 21 pályázat érkezett, 
közülük 11 fı volt egyetemi, fıiskolai, vagy felsıfokú szakirányú szakképzettséggel rendelkezı 
szakember.  6 fı volt balatonszemesi lakos, kettı Balatonszemesen dolgozó, de nem helyi lakos. 
Többen munkanélküliek voltak. 
Mind a 21 pályázó megfelelt volna a kiírt állás betöltésére, ezért erısen mérlegelni kellett.  
Egyik szempont volt, hogy az azonos végzettségőek közül a helyi került kiválasztásra. Felsıfokú 
szakirányú képesítéssel 1 helyi lakos volt. A pénzügyi állásra Szilvai Renáta balatonszemesi lakos, 
míg az adóba Martinka Péter látrányi lakos került kiválasztásra, aki gyakorlott vállalkozásokat 
könyvelı, s az átalakulás elıtt álló KHT gazdálkodásának könyvelését is el tudja látni, megtakarítást 
tud ezáltal eredményezni. 
A fiatal kollégák mellett azért döntött, mert végzettségük mellett összességében  a legalkalmasabbnak 
ítélte. Ugyanakkor egyik idegenforgalmi adóellenıri feladatokkal Nyárádi Ferencné helyi lakos 
kerülne megbízásra, aki szintén mérlegképes könyvelı. 
 
Takács József polgármester: Elmondja, hogy a helyi alkalmazott felvételéhez ragaszkodott volna, de 
belátta, hogy szakmailag a körjegyzınek kell eldöntenie és a magasabb végzettségő szintén rátermett 
fiatalember alkalmazását tudomásul vette. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Ismertette az IFA ellenırzési jelöltek azon kérését, hogy éves – 
részfoglalkozású – állást és nem idényjellegő fogfoglalkozásút szeretnének. 
 
E felvetés alapján a képviselı-testületben vita alakult ki, egységes álláspont arra vonatkozóan 
született, hogy a testület a két alkalmazási jogviszony tételes – valamennyi járulékos költség 
kimutatását tartalmazó - összehasonlítása után fog a kérdésben dönteni. 
 
Mivel több nyilvános ülés elé tartozó kérdés nem volt Takács József polgármester az ülést  17 óra 30 
perckor bezárta és bejelentette, hogy a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház igazgatójának kinevezése 
tárgyában – mivel nem járultak egységesen hozzá a nyilvánossághoz – zárt ülésre kerül sor. 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
        Dr. Valkó Zsuzsanna     Takács József  
   körjegyzı     Polgármester 
 


