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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd 
Községi önkormányzat Képviselı-testületének  2010. június 14-én 18.00 órakor a 
Latinovits Zoltán Mővelıdési ház  földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli 
együttes nyilvános ülésérıl.  
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részérıl: 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı     
Fias Istvánné képviselı              
Mischl Antalné képviselı      
Petrus Péter képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı     
Zrínyi László képviselı 
 
Távolmaradását elıre nem jelezte:  
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı 
Kocsisné Liber Márta képviselı  
 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat részérıl: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán képviselı 
Hosszú Péter képviselı 
Nagy Gáborné képviselı 
 
Távolmaradását elıre jelezte:  
Kovács Ádám János képviselı 
 
Érdeklıdı: kb. 40 fı 
 
Takács József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait,  és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 8 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözöli a megjelenteket, megállapítja, 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. Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıi 
pályázatának elbírálása 
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     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
2. Nyitnikék Óvoda intézményvezetıi pályázatának elbírálása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
3. Aktuális és egyedi képviselı-testületi döntést igénylı ügyek 

 
 
A napirendi tervezeteket a képviselı-testületek külön-külön egyhangú szavazattal 
tárgyalásra elfogadták. 
 
Napirendek tárgyalása: 
 

1. Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıi 
pályázatának elbírálása 

     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester megkérdezi a jelenlévı Boór Miklóst, hozzájárul-e a 
nyilvános ülésen történı iskolaigazgató választáshoz? 
 
Boór Miklós iskolaigazgató a kérdésre igennel válaszol.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy nagyon fontos döntéshez érkeztek.  1990. óta 
mindig nagy hangsúlyt fektettek az oktatási intézményekre, jelentıs összeget áldoztak a 
mőködtetésükre. A költségvetés tárgyalásakor mindig komoly vita folyik a támogatást 
illetıen. Az intézményvezetık bebizonyították rátermettségüket, és alkalmasak arra, hogy 
hosszú idın át a község érdekeit szolgálják. A különbözı szervezet véleményét kézhez 
kapták, de nem tartja szükségesnek azok felolvasását. Úgy látja, hogy valamennyi szervezet 
Boór Miklóst támogatja. Tájékoztatásul elmondja, hogy a másik pályázó, is hozzájárult a 
nyilvános ülésen történı választáshoz, a pályázók meghallgatása is nyilvános ülésen történt. 
Boór Miklós az évek során bebizonyította, jó iskolaigazgató, kiállt a Beszédjavító Iskola 
mellett, és sokat is tett érte.  
Ezt követıen megkérdezi a balatonszemesi Képviselı-testület tagjait, nyilvános vagy titkos 
szavazással kívánnak iskolaigazgatót választani. 
 
A balatonszemesi testület a nyilvános szavazást 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 1 
tartózkodással támogatta, így nem született döntés. 
 
Antal János balatonıszödi polgármester az iránt érdeklıdik, van-e lehetıség arra, hogy  
amennyiben a balatonszemesi testület titkosan szavaz, akkor a balatonıszödi testület 
nyilvánosan szavazzon? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A két képviselı-testület jogilag két önálló szervezet, 
mégis azt javasolja, hogy egységesen szavazzanak. Hangsúlyozza, hogy a szemesi testület 
esetében nem született döntés, ezért újabb információk után egy újabb szavazással lehet 
eldönteni, milyen módon történjen a voksolás.  
Ismerteti az Önkormányzati törvény 12 §-át, azon belül is kiemeli a (4) bek a./ pontját.  
A Képviselı-testület általában a nyilvánosan ülésezik, rendszerint döntéseit is ekként 
hozza. A törvény rögzíti, hogy mely esetekben kell zárt ülést tartani, és melyekben lehet 
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elrendelni.  Ez esetben, akkor kötelezı lenne zárt ülést tartani, ha a pályázók a nyilvános 
tárgyaláshoz nem járultak volna hozzá, de ebbe mindhárman beleegyeztek, meghallgatásuk 
is nyilvános ülésen történt. 
 Másik kérdés a döntése meghozatala. Azokban az esetekben, ahol az Ötv. zárt ülésre 
kötelezettséget, vagy jogot ad a testület titkos szavazást is elrendelhet. Nem tiltott, de nem 
is kötelezı, hanem lehetıség ennek elrendelése, ez eshetıségre szavazólapok készültek. 
Kéri a balatonszemesi képviselı-testületet, még egyszer gondolja át a döntését, és javasolja 
új szavazással a döntés módját meghatározni. Megköszöni az elıkészítı bizottságok 
munkáját, az óvodában az elıkészítéssel  megbízott óvónı, valamint valamennyi 
véleményezési eljárás lebonyolításában részt vevı civil és társadalmi szervezet vezetıjének 
és dolgozóinak a munkáját. 
 
Petrus Péter képviselı elmondja, személy  szerint ı tartózkodott. Ennek az volt az oka, 
hogy számára mindkét döntés elfogadott. Ismételt szavazás esetén a nyilvánost támogatja. 
 
Ezt követıen Takács József polgármester ismételten megkérdezi a balatonszemesi 
Képviselı-testületet, hogy nyilvános szavazással kívánnak-e dönteni az iskolaigazgató 
személyérıl.  
 
A balatonszemesi  Képviselı-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében a 
nyilvános szavazást mellett döntött.  
 
Antal János balatonıszödi polgármester szintén megkérdezi a balatonıszödi Képviselı-
testületet, hogy nyilvános szavazással kívánnak-e dönteni az iskolaigazgató személyérıl.  
 
A balatonıszödi  Képviselı-testület 5 igen szavazattal  egyhangúlag a nyilvános szavazás 
mellett döntött.  
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2010 (VI.14.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. 
alapján meghirdetett pályázati eljárást eredményesnek minısíti. 
A pályázati eljárás során történt meghallgatások, a vezetıi program, 
valamint a véleményezési jogkörrel rendelkezık véleményének teljes 
körő ismeretében és figyelembe vételével - a Reich Károly Általános 
Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázatok közül Boór 
Miklós 8636 Balatonszemes, Dózsa u. 24. sz. alatti lakos pályázatát 
fogadja el és 2010. augusztus 01-tıl 2015. július 31-ig – iskola 
igazgatónak az intézmény alapító okirata és a pályázati hirdetmény 
szerint megbízza. 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésnek a pályázókkal történı 
közlésére. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester. 
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Takács József polgármester gratulál Boór Miklós iskolaigazgató újbóli megválasztásához.  
 
Mischl Antalné képviselı szót kér, hogy megindokolja, miért tartózkodott a szavazásnál. 
Elmondja, hogy nem Boór Miklós ellen szavazott, csupán a pályázat kiírásának módjával 
nem értett egyet. Úgy véli, az iskolán belül másoknak is lehetıséget kellett volna adni, aki 
rátermett, hogy be tudja nyújtani a pályázatot. 5 év múlva erre gondolni kell.  
 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2010 (VI.14.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. 
alapján meghirdetett pályázati eljárást eredményesnek minısíti. 
A pályázati eljárás során történt meghallgatások, a vezetıi program, 
valamint a véleményezési jogkörrel rendelkezık véleményének teljes 
körő ismeretében és figyelembe vételével - a Reich Károly Általános 
Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói pályázatok közül Boór 
Miklós 8636 Balatonszemes, Dózsa u. 24. sz. alatti lakos pályázatát 
fogadja el és 2010. augusztus 01-tıl 2015. július 31-ig – iskola 
igazgatónak az intézmény alapító okirata és a pályázati hirdetmény  
szerint megbízza. 
Felhatalmazza a Balatonszemes községi Polgármestert, hogy a 
döntést a pályázókkal ismertesse. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint 
Felelıs: Antal János polgármester 

 

Antal János balatonıszödi polgármester a testület nevében gratulál Boór Miklósnak 
újbóli megválasztása  alkalmából.  
 
Takács József polgármester úgy érzi jól választottak. 
 

Boór Miklós iskolaigazgató mindenkinek megköszöni a bizalmat.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı szintén gratulál, és elmondja hogy, az Alapító Okirat 
alapján a megválasztott intézményvezetı a megbízást a két önkormányzattól fogja 
megkapni.  
 
 

2.  Nyitnikék Óvoda intézményvezetıi pályázatának elbírálása 
Elıterjesztı: Takács József polgármester 

 
 
Takács József polgármester megkérdezi a jelen lévı Szentiványi Jánosnét,  hozzájárul-e a 
nyilvános ülésen történı óvodavezetı választáshoz? 



 5 

 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı a kérdésre igennel válaszol.  

 

A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2010 (VI.14.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. 
meghirdetett a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda vezetıi állására 
kiírt pályázati eljárást eredményesnek minısíti. 
A pályázati eljárás során történt meghallgatás, a vezetıi program, 
valamint a véleményezési jogkörrel rendelkezık véleményének 
teljeskörő ismeretében és figyelembe vételével - Szentiványi 
Jánosné  8636 Balatonszemes, Csokonai u. 25. sz. alatti lakos 
pályázatát nyertesnek minısíti és 2010. augusztus 01-tıl 2015. július 
31-ig - az intézmény alapító okirata és a pályázati hirdetmény  szerint 
- óvodavezetınek megbízza. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 
 

 

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

48/2010 (VI.14.) sz. Képviselı-testületi határozat: 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 20/A §. 
meghirdetett a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda vezetıi állására 
kiírt pályázati eljárást eredményesnek minısíti. 
A pályázati eljárás során történt meghallgatás, a vezetıi program, 
valamint a véleményezési jogkörrel rendelkezık véleményének teljes 
körő ismeretében és figyelembe vételével - Szentiványi Jánosné  
8636 Balatonszemes, Csokonai u. 25. sz. alatti lakos pályázatát 
nyertesnek minısíti és 2010. augusztus 01-tıl 2015. július 31-ig - az 
intézmény alapító okirata és a pályázati hirdetmény  szerint - 
óvodavezetınek megbízza. 
 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Antal János polgármester 

 
 
Takács József polgármester gratulál Szentiványi Jánosné óvodavezetınek az újbóli 
megválasztása alkalmából.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı megköszöni a bizalmat, és a jövıben is igyekszik 
megfelelni az elvárásoknak.  
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Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás nem hangzott el, 
a polgármesterek az együttes ülést 18.40 perckor bezárták, a  Képviselı-testületek üléseiket 
szünet után egyedi ülésként folytatták, melyrıl külön jegyzıkönyvek készültek. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
    Dr. Valkó Zsuzsanna 
              körjegyzı 

 
 


