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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 22-én 
15.15 órakor kezdıdı soron következı együttes nyilvános ülésérıl a balatonıszödi 
Faluház nagytermében. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részérıl: 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Kelemen Csilla jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    Ernyes Ervin  Balatonföldvári Kistérség  
Fias Istvánné képviselı     Munkaszervezet vezetıje 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı          Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Mischl Antalné képviselı    Boór Miklós iskolaigazgató 
Petrus Péter képviselı    Szilvai Renáta pénzügyi ea. 
Szomorú Szilárd képviselı     
Zrínyi László képviselı 
 
Távol van: Kocsisné Liber Márta képviselı  
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat részérıl: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter 
Kovács Péter 
Nagy Gáborné települési képviselık. 
 
Érdeklıdı: 2 fı 
 
Antal János polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 6 fıs 
balatonıszödi képviselı-testületbıl 6 képviselı jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta.    
          
Takács József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait,  és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 9 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester elıterjesztette a  napirend  tervezeteit:  
 
1./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
     Elıterjesztı: Antal János polgármester 
                          Takács József polgármester 
 
2./ Az belsı ellenırzés tapasztalatai 
     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
                          Csonka Ágota belsı ellenır 
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3./ Tájékoztató a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási  
      integrációjáról 
     Elıterjesztı: Ernyes Ervin TCKT munkaszervezet-vezetı 
 
4./ Intézményvezetıi pályázatok kiírása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 

 

5./ Aktuális és egyedi képviselı-testületi döntést igénylı ügyek     
                          
A napirendi tervezeteket a képviselı-testületek külön-külön egyhangú szavazattal tárgyalásra 
elfogadták. 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
2./ Az belsı ellenırzés tapasztalatai 
     Elıterjesztı: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
                          Csonka Ágota belsı ellenır 
 
Takács József polgármester kérdezi a képviselıket, hogy van e valakinek kérdése a belsı 
ellenır beszámolójával kapcsolatban. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna tájékoztatja a Képviselı-testületek tagjait, hogy a 2. napirendi pont azért 
kerül elsı napirendként tárgyalásra, mert a belsı ellenır jelentését a balatonıszödi testület a 
március 17-i ülésé már tárgyalta és azt elfogadta.  A balatonszemesi Képviselı-testületnek 
kell most ezt megtárgyalni és ezt követıen  kezdıdhetne  a közös napirendek megvitatása. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kérdés és vita nélkül   9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

62/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Csonka Ágota belsı ellenır tájékoztatóját a 2009-ben végzett 
belsı ellenırzési munkáról és tapasztalatokról megköszöni, azt 
elfogadja, és egyetértve tudomásul veszi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
 
1./ Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
     Elıterjesztı: Antal János polgármester 
                          Takács József polgármester 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a Képviselı-testületek tagjait, hogy a 
Körjegyzıség, a  Nyitnikék Óvoda, a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Mővészeti Oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Védınıi Szolgálat  
közös fenntartás alá tartozik. A három intézmény és egy szakfeladat közös feladatainak 
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ellátása során  megállapítható, hogy a 2009. évben elıirányzott bevételeit és kiadásait 
teljesíteni tudta. A védınıi szakfeladaton az egészségbiztosítási pénztár finanszírozása nem 
fedezte a kiadásait. A túllépés nem jelentıs, hiszen megközelítıleg 2.900 ezer Ft volt az OEP 
támogatás és 3.800 ezer Ft volt a védınıi szakfeladatra fordított költség, amely tartalmazza az 
ingatlan közmő költségeit is. Mindkét Képviselı-testület zárszámadási rendeletével 
kapcsolatosan elmondja, hogy pozitív zárást mutat a 2009. év. A balatonıszödi Képviselı-
testület arányaiban jelentıs pénzmaradvánnyal, tartalékkal zárt, míg a balatonszemesi 
önkormányzatnál kisebb ez a pénzmaradvány az összes költségvetéséhez képest, de a 
vagyongyarapodás jelentısebb mértékő volt. Összességében a 2009. évet eredményes évnek 
lehet elkönyvelni.  
A közös intézményekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a Körjegyzıség jelentıs 
költségmegtakarítást eredményezett mind Balatonszemes és Balatonıszöd vonatkozásában 
2008. évi izgatási tevékenységre felhasznált pénzeszközökhöz képest.  Ez a megtakarítás 
betudható az állami támogatásnak és a köztisztviselıi létszámcsökkenésnek. Az 
önkormányzatok saját bevételeibıl a Körjegyzıség számára finanszírozás gyanánt átadott 
pénzeszköz a balatonszemesi önkormányzatnál a 2008-as évhez viszonyítva mintegy felére 
csökkent, a  balatonıszödi önkormányzatnál 1/3-ra csökkent.  A körjegyzıségnél a 
balatonszemesi önkormányzatnál kimutatható, hogy 2.200 ezer bevétele képzıdött a 
létszámcsökkentések miatt és 1.400 ezer az az összeg, ami  a prémium éves jogviszony miatt. 
Ezt az Államkincstártól pótelıirányzatként megkapták a 2. félévben. A Körjegyzıségnél a 
módosított elıirányzathoz képest 200 ezer Ft túllépés mutatkozik a dologi kiadásokban.  
Az óvoda és az általános iskola mőködési költsége megtakarítással zárt, ami részben annak is 
köszönhetı, hogy 2.100 ezer Ft támogatást nyertek az intézmények eszközbeszerzésre  
informatikai pályázat keretében., valamint az önkormányzat költségvetésébe betervezett 
feladatokat hajtottak végre az intézményeknél, így azok nem az intézmények költségébe 
kerültek. Megköszöni az intézményvezetıknek a takarékos gazdálkodást. 
 
Takács József polgármester megköszöni az intézményvezetıknek a munkát és az elért  
megtakarításokat.  
 
Antal János polgármester elmondja, hogy korábban megalapozottan készült a költségvetés. 
Az a túllépés, ami a körjegyzıségnél került kimutatásra, nem jelentıs összeg, ha a teljes 
költségvetést nézik. Az adatok arra utalnak, hogy az intézményvezetık felelısségteljesen 
gazdálkodtak. Véleménye szerint az évközbeni pénzügyi nehézségek ellenére sikerült a 
zökkenımentes mőködést biztosítani.  Javasolja a költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató megköszöni a bizalmat. Elmondja, hogy tudomásul vették, hogy 
a nehezebb gazdasági helyzet miatt le kellet mondaniuk bizonyos dolgokról.  Elismeri a 
Körjegyzıség és a körjegyzı munkáját a kiskincstár eredményes mőködtetésében. 
 
Petrus Péter képviselı szintén megköszöni az intézményvezetık munkáját. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı kiemeli a szülıi munkaközösség munkáját és segítségét. A 
takarékosságuk az ı munkájuknak is köszönhetı, hogy az elmúlt évben sikeresen 
tevékenykedtek és segítették az óvodát. Aktivitásuknak köszönhetıek a kapott anyagi 
támogatások. 
 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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28/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészeti 
Oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 
valamint a Nyitnikék Óvoda, a Védınıi Szolgálat továbbá a 
Körjegyzıség 2009. évi gazdálkodási tevékenységérıl szóló 
pénzügyi beszámolót tudomásul veszi és a Balatonszemes 
Községi Önkormányzat egységes zárszámadási rendeletébe 
elfogadásra ajánlja. 
                       
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Antal János polgármester 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

63/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi pénzügyi 
gazdálkodásról, zárszámadásról szóló beszámolóit tudomásul 
veszi és a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-
testülete javaslatára figyelemmel saját költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendeletének tervezetébe beépíti.  
A Képviselı-testület a 2009. évi pénzügyi beszámolót a vitában 
elhangzottakkal rendeletalkotásra alkalmasnak tartja. 

                       
                      Határidı: azonnal 
                      Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
  

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

10/2010.(III.22.) számú rendelete 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 

      /A rendelet szószerin ti szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
3./ Tájékoztató a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási  
      integrációjáról 
     Elıterjesztı: Ernyes Ervin TCKT munkaszervezet-vezetı 
 
Antal János polgármester köszönti Ernyes Ervint a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás Munkaszervezetének vezetıjét. 
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Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı a közoktatási integrációról szóló tájékoztatójában 
elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi társulás a tavalyi évben készült az integrált struktúra 
létrehozására. A 3 érintett Testület a pályázat sikerének tette függvényéül. Balatonföldvár 
emellett fontosnak tartotta, hogy már elızı évben a struktúrából adódó megtakarításokból, 
normatívákból származó többleteket kihasználja.  Ez miatt is jött létre az integráció elsı 
lépése. A balatonföldvári mikrokörzet önkormányzatai, amelyek intézményfenntartói társulási 
szinten látták el a balatonföldvári iskola, zeneiskola és óvoda feladatait, kikérve a többi hét 
település támogatását hozták létre ezt a Társulás által fenntartott intézményi struktúrát. 
Sikeres oktatási pályázat esetén érinteni fogja az egész térséget. A pénzügyi, gazdasági 
feladatok ellátására létrehozott egy önálló költségvetési szervet, kistérségi pénzügyi 
gondokság névvel. Ez alá vitte be a már fenntartása alatt álló szociális és gyermekvédelmi 
szolgálatot. Intézményeibıl egy többcélú kistérségi oktatási intézményt alakított ki, melyben 
három intézményegység alakult ki. Ezt a struktúrát a Társulási Tanács jóváhagyta.  A 2010-es 
költségvetést már a Társulás önállóan tervezte. Az idei évben május 15. a határidı arra, hogy 
ezt a lépét a kistérség többi települése is megtegye, abban az esetben, ha integrációs 
szándékkal bírnak. A következı társulási ülésre bekerül Kıröshegy önkormányzatának 
döntése, mely szerint ıs is csatlakozna az integrált intézményhez. A beadott oktatási pályázat 
döntése április elejére várható. A pályázat megvalósítása 2010. szeptemberrıl 2011. 
decemberig tart. Balatonszárszó a projekt befejezésére tudta vállalni a 80%-os 
kihasználtságot, ezzel így a pályázatot befogadták. Abban az esetben el lehetett volna ettıl 
tekinteni, ha Balatonszárszón, csak eszközbeszerzés valósul meg és nem lesz infrastrukturális 
fejlesztés. Balatonszemes és Balatonföldvár esetében a kihasználtság a kritériumoknak 
megfelelı. Elmondja, hogy a szakmai értékelés kritérium rendszerére alaposan figyeltek a 
pályázat összeállításakor. Elmondja, hogy sikeres pályázat esetén Balatonszárszó és 
Balatonszemes intézményei is a kistérségi integrált közoktatási intézményhez kerülnek, és 
minden pénzügyi, oktatási referensi feladatot a munkaszervezet fog ellátni.  
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a benyújtott közösségi buszbeszerzéses pályázatnak még 
nincs eredménye. Elmondja, hogy az balatonföldvári intézményvezetıvel jó az 
együttmőködés, rendszeres a kapcsolattartás. Az integráció tervezésekor az intézmények 
szakmai önállóságát szem elıtt tartotta a Kistérség. Az integrált intézménynél mutatkozó 
megtakarításokat mérni lehet.  
 
Boór Miklós iskolaigazgató kérdése, hogy hol képzıdik megtakarítás? 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı válaszában elmondja, hogy megtakarítás úgy 
képzıdik, hogy minden önkormányzat annyi hozzájárulást fizet, amennyit kell neki valósan.  
 
Boór Miklós iskolaigazgató érdeklıdik, hogy közoktatási intézményekben volt e 
létszámleépítés? 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy a közoktatási intézményekben nem 
volt létszámleépítés. 
 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı az intézmények szakmai függetlenségének 
megtartásáról érdeklıdik. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy gyakoribb egyeztetésekkel 
igyekeznek a szakmai függetlenséget biztosítani. 
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Kelemen Ferenc Miklósné képviselı kéri a munkaszervezet vezetıjének véleményét arra 
vonatkozóan, hogy Balatonszemesen most kerül kiírásra iskolaigazgató állás. Azonban, ha 
nyer a oktatási pályázat megváltoznak a körülmények.      
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı Balatonföldváron az oktatási integráció idıszakában a 
zeneiskola igazgatójának a megválasztása aktuális volt. Az ottani képviselı-testület sem bízott 
abban, hogy véghez visziok az integrációt és kiírták a pályázatot. Idıközben az oktatási 
integráció megtörtént és visszavonták a pályázatot.  
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester kérdése, hogy mi a garancia arra, hogy a szakmai 
színvonal, a szakmai önállóság megmarad? Az iskola rendelkezik önálló pedagógia 
programmal, de a kistérségben mőködı oktatási intézmények közül talán Balatonszemesen a 
legmagasabb színvonalú az oktatás. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy más térségek iskolaigazgatóival 
konzultátak.  Azokban a kistérségekben a települések, a strukturális intézmények által 
korábban elért speciális eredményeket meghagyták. A közoktatási megállapodásban is ez 
benne szerepel. A plusz anyagi kiadással járó oktatási dolgokat, azok a mikrotérségek 
vállalják ezután is, akiknél ez kialakult.  
Elmondja, hogy ez egy egyedi és vissza nem térı pályázat.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy Balatonszemes vállalta a legnagyobb részt 
ebbıl a pályázatból. Érdeklıdik mikorra várható a pályázat elbírálása. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet vezetı elmondja, hogy valószínő április elején várható az 
elbírálás. 
 
Mischl Antalné képviselı kérdezi, hogy hosszútávon a kistérség gondolkodott e azon, hogy 
létrehozzon egy középiskolát? 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet elmondja, hogy nincs realitása ennek. 
 
Petrus Péter képviselı  nem lát garanciát arra, hogy ha változnak késıbb a körülmények a 
hozzájárulás, a normatíva mértéke így maradna. 
 
Ernyes Ervin munkaszervezet elmondja, hogy a mikrotérségi kör finanszírozza a többlet 
vállalásokat.  
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

64/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete   
megköszöni a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezet-vezetıjének beszámolóját a kistérségi 
közoktatási integrációval kapcsolatosan, azt tudomásul veszi és 
a vitában elhangzottakkal együtt tudomásul veszi. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

29/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete   
megköszöni a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezet-vezetıjének beszámolóját a kistérségi 
közoktatási integrációval kapcsolatosan, azt tudomásul veszi és 
a vitában elhangzottakkal együtt tudomásul veszi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Antal János polgármester 

 
 
4./ Intézményvezetıi pályázatok kiírása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
 
Mischl Antalné képviselı elmondja, hogy mégis úgy látja, hogy ne legyen pályázati elıírás 
az 5 év kötelezı vezetıi gyakorlat. Véleménye szerint lehetıséget kell adni, azoknak is, akik 
még nem voltak vezetık, de jók szakemberek 
 
Antal János polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy a balatonıszödi testület is 
átbeszélte a kiírás tervezeteket, és a balatonıszödi képviselı-testület ragaszkodik hozzá, hogy 
mindkét intézményvezetıi pályázatnál elıírás legyen az 5 éves vezetıi gyakorlat. Mindkét 
vezetıi állás felelısségteljes és ez a minimális elvárás. 
Kérdése, hogy mi indokolja, hogy az egyik kiírásnál határozott a másik vezetınél határozatlan 
idıre szól a kiírás? 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület is átbeszélte 
a kiírásokat. Elızetesen megállapodtak, hogy mindkét vezetıi állás határozatlan idıtartamra 
kerüljön kiírásra. 
 
Fias Istvánné képviselı elmondja, hogy mindkét intézményvezetıi állást ugyanazokkal a 
feltételekkel pályáztassák meg. Különbséget vélt felfedezni a kiírás tervezetben, mely szerint 
az iskolaigazgatói pályázatnál feltétel a fıiskolai, egyetemi végzettség, addig az 
óvodavezetınél konkrétan szakmai fıiskola van megjelölve. Kéri, hogy az iskolaigazgatói 
pályázatnál is legyen elıírva a pedagógiai végzettség. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy mindkét testület elızetesen megvitatta a 
tervezeteket. Tisztázódott, hogy miért került a tervezetbe a határozott és a határozatlan 
idıtartam. A vezetıi megbízás kötelezıen határozott idejő jogviszonyt keletkeztet, amíg a 
pedagógusi  és óvodapedagógusi állás az határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony. A 
jelen pályázati kiírásokban úgy fog szerepelni, hogy határozott vezetıi jogviszonya lesz az 
intézményvezetıknek, de határozatlan idıre kinevezést kapnak közalkalmazottként. 
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Az 5 év vezetıi gyakorlattal kapcsolatban elmondja, hogy a balatonıszödi képviselı-testület 
ehhez ragaszkodik. 
Elmondja, hogy az óvodavezetıi kiírásnál az óvodapedagógus eleve szakmához kötött, míg az 
általános iskola igazgatójának tervezett pályázati kiírásában felsıfokú fıiskolai vagy egyetemi 
végzettség szerepelt. A korábbi egyeztetés folyamán megállapodtak a képviselık, hogy azt is 
pedagógiai végzettséghez kötik. A korábbi tervezet pályázati kiírásokat a fenti 
módosításokkal kiegészítésre kerülnek. 
 
Hosszú Péter képviselı tudomása szerint január 1-tıl az intézményvezetıket csak akkor lehet 
kinevezni, ha a pályázónak a vezetıi képesítése megvan.  
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester elmondja, hogy ellenzi a vezetıi gyakorlat kiírását. 
Véleménye szerint lehetıséget kellene biztosítani azoknak is, akik kiváló minısítéssel 
végezték el a közalkalmazottak vezetıi képzését.  Elmondja, hogy ı nem kíván már pályázni, 
azonban szomorúnak tartja, hogy 15 évi iskolában eltöltött közalkalmazotti viszony és 
eredményes munkája után esélye sincs, hogy elnyerjen egy igazgatói állást. İ azzal értene 
egyet, ha csak a törvény által elıírt vezetıi képesítést írnák elı feltételnek és a gyakorlatot 
nem kérnék. Érdeklıdött a környezı települések önkormányzatainál, hogy azok milyen 
feltételekkel írtak ki intézményvezetıi pályázatokat, és sem Fonyódon, sem Siófokon nem 
szerepelt a vezetı gyakorlat a feltételek között.  
 
Szomorú Szilárd képviselı véleménye, hogy ne zárják ki azt a lehetıséget, hogy más is 
tudjon pályázni. Inkább élvezzen elınyt az, akinek van vezetıi gyakorlata, de ne legyen 
kizárva ez a lehetıség.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı vezetıi gyakorlatából kiindulva elmondja, hogy  nemcsak 
elsı számú vezetıként lehet vezetıi gyakorlatot szerezni, hanem szakmai munkaközösség 
vezetıként, vagy igazgató helyettesként is lehet.  Fontosnak tartja, hogy aki 
intézményvezetınek kerül megválasztásra mögötte legyen meg a vezetıi gyakorlat. Az 
intézmények jól mőködnek, és gyakorlattal rendelkezı személy kell az élükre. Bele kell 
tanulni a vezetı szerepbe. 
 
Petrus Péter képviselı felhívj aa képviselık figyelmét, hogy a korábbi elızetes tárgyaláson 
többségben megegyeztek, hogy a pályázati kiírásba beleveszik a vezetıi gyakorélat elıírását. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester a szolgálati lakással kapcsolatosan elmondja, mivel 
Balatonszemesen nincs kiadható szolgálati lakás, így javasolja, hogy Balatonıszöd biztosítsa 
szükség esetén azt. 
 
Antal János polgármester tájékoztatja, hogy nincs szabad szolgálati lakásuk és nem várható 
üresedés. 
 
Hosszú Péter képviselı véleménye, hogy megfelelı szakmai garanciákat kell beépíteni a 
pályázati kiírásba, hogy mindkét intézmény szakmai színvonala megmaradjon.  
 
Petrus Péter képviselı véleménye szerint a ranglétrát végig kell járni, hogy valakibıl jó 
vezetı lehessen. 
 
Böröczky Szilárd képviselı szerint vezetınek nem mindenki alkalmas. 
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Mihály Sándor képviselı észrevétele szerint az egyik kiírásban szerepel a vagyon 
nyilatkozattételi kötelezettség, a másikban nem. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy a törvény alapján a 
vezetıknek a kinevezés elıtt és után is kell vagyonnyilatkozatot tenni.  
Tájékoztatja a képviselıket, ha az integrált közoktatási pályázattal kapcsolatosan áprilisban 
eredmény várható. Ha elutasításra kerül a közoktatási integrációs pályázat, akkor az 
intézményvezetık pályáztatása mehet tovább. Ha nyert a közoktatási pályázat, akkor az 
intézményvezetıi pályázatok esetén eredménytelenné lehet nyilvánítani az eljárást és egy évre 
meg lehet hosszabbítani a jogviszonyukat. 
 
Antal János polgármester elmondja, hogy nem véletlen, hogy Balatonszárszó és 
Balatonszemes is úgy döntött, hogy akkor vállalja az integrációt, ha nyer a pályázat. 
Véleménye szerint mesterséges eszközökkel igyekeznek rábírni az önkormányzatokat az 
integrációra. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató véleménye szerint az integrációs pályázaton nyert támogatás a 
gyerekek magasabb szintő oktatását elısegítené, de nem véletlen, ahogy évekkel ezelıtt az 
oktatási térségek kialakultak. 
 
Takács József polgármester szavazásra bocsátja az 5 év szakmai vezetıi gyakorlatot kötelezı 
pályázati feltételként elıíró javaslatot, melyet a  Balatonszemes Községi Önkormányzat 
Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadott el. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı a két Képviselı-testület megegyezésének hiányában kéri a 
Képviselı-testületetek  gondolják át a döntéseiket. 
 
Antal János polgármester felhívja a balatonszemesi Képviselı-testület figyelmét, hogy ık 
nem kívánnak különbséget tenni a két intézményvezetıi pályázati kiírás közt, mindkét 
pályázatnál elvárás a vezetıi gyakorlat. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı felhívja a Képviselı-testület figyelmét a szőkös határidıre 
és a pályázati procedúra bonyolult menetére. 
 
Takács József polgármester megfontolásra kéri a Képviselı-testületet és további átgondolás 
céljából szünetet rendel el, hogy majd újból szavazásra bocsássa a kérdést. 
 
SZÜNET 
 
Antal János polgármester tájékoztatja a balatonszemesi képviselı-testületet, hogy a 
szünetben a balatonıszödi képviselı-testület újabb állásfoglalást alakított ki, és az elıírt 
vezetıi gyakorlat idejét 3 évre csökkentették mindkét pályázati kiírásnál. 
 
 
Takács József polgármester szavazásra bocsátja az 3 év oktatási- szakmai vezetıi gyakorlatot 
kötelezı pályázati feltételként elıíró javaslatot, melyet a  Balatonszemes Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
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Antal János polgármester szavazásra bocsátja az 3 év oktatási- szakmai vezetıi gyakorlatot 
kötelezı pályázati feltételként elıíró javaslatot, melyet a  Balatonıszöd Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta. 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

65/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot hirdet a Balatonıszöd Községi 
Önkormányzattal közös intézményfenntartó társulásban lévı  
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Mővészeti Oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgató munkakör betöltésére e határozat 
mellékletét képezı pályázati kiírásban szereplı feltételeknek 
megfelelıen. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
meghirdetésérıl gondoskodjon. 
 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

66/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A § alapján pályázatot hirdet a Balatonıszöd Községi 
Önkormányzattal közös intézményfenntartó társulásban lévı  
Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda óvodavezetı munkakör 
betöltésére e határozat mellékletét képezı pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek megfelelıen. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
meghirdetésérıl gondoskodjon. 

 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester 
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Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

30/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet a Balatonszemes Községi Önkormányzattal 
közös intézményfenntartó társulásban lévı  Reich Károly 
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mővészeti Oktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató 
munkakör betöltésére e határozat mellékletét képezı pályázati 
kiírásban szereplı feltételeknek megfelelıen. 
Felkéri Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-
testületét, hogy a pályázat meghirdetésérıl gondoskodjon. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Antal János polgármester 
 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

31/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet a Balatonszemes Községi Önkormányzattal 
közös intézményfenntartó társulásban lévı  Nyitnikék 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetı munkakör betöltésére e 
határozat mellékletét képezı pályázati kiírásban szereplı 
feltételeknek megfelelıen. 
Felkéri Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-
testületét, hogy a pályázat meghirdetésérıl gondoskodjon. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Antal János polgármester 

 
 
 
5./ Aktuális és egyedi képviselı-testületi döntést igénylı ügyek     
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismerteti a DDOP keretében benyújtandó kistérségi szintő 
turisztikai pályázatot. Balatonföldvári kistérség megkereste a balatonszemesi önkormányzatot, 
akinek volt egy nem kedvezıen elbírált pályázata ebben a kategóriában. Elmondja, hogy azok 
az önkormányzatok pályázhatnak nagyobb eséllyel, akik összefognak.  Balatonszemes és 
Balatonıszöd közötti együttmőködés formája kiterjed arra, hogy a balatonszemesi kilátó, 
amely megvan tervezve és építési engedéllyel rendelkezik létesül és egyúttal a 
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Balatonıszödön  a Fenyves út végén önkormányzati tulajdonban lévı kisebb területő közpark 
is beépítésre kerül. Ezt az együttes attrakció már kedvezıbb elbírálást nyerne. A pályázat 
80%-os támogatottságot élvez.  
A kilátó teljes kivitelezési költség kb. 30 millió Ft, a Fenyves parki közterületnek 2,5 millió Ft 
a költsége, 11 darab felnıtt szabadtéri sporteszközök elhelyezését foglalja magában.  
Elmondja, hogy Balatonıszödön a szabad strandon infrastrukturális fejlesztéseket 
pályáznának meg, melynek költsége 9 millió Ft. 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
67/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a DDOP 
2.1.1 D jelő,  „A Balatoni térségek turisztikai vonzerejének növelése” elnevezéső 
pályázat kistérségi szintő benyújtását. 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete együttmőködve a 
Balatonıszöd Községi Önkormányzattal a  Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás által beadott támogatási kérelem keretében az alábbi célkitőzést kívánja 
megvalósítani: 
Balatonszemes belterületén az Önkormányzat  1/1 tulajdonát képezı Bagolyvár 
utca keleti végén lévı és 1261. hrsz-ú 1 ha 6114 m2-es kivett közterületen kilátó 
és kerékpáros pihenıhelyet létesít, valamint Balatonıszöd  belterületén 602/7 és 
602/8 hrsz-on felnıttek kikapcsolódását szolgáló úgynevezett felnıtt kültéri 
fitness parkot valósít meg. 
A beruházás összköltségét a leadott költségbecslés és árajánlat alapján 30.000.000 
Ft összegben határozza meg, ezért 24.000.000,- Ft pályázati támogatási igényt 
jelent be, 20%-ot -  6.000.0000 Ft-ot, mint önerı,  a 2010. évi költségvetés terhére 
biztosít. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a fenti pályázat 
anyagának elıkészítésérıl gondoskodjon.  A konkrét fejlesztési elképzelésekrıl 
tájékoztassa a Kistérségi Társulást, illetve azok alátámasztását szolgáló terveket, 
ajánlatokat  bocsássa a Társulás rendelkezésére. 
 
Határidı: Pályázati kiírás szerint  
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

32/2010.(III.22.) sz. Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a DDOP 
2.1.1 D jelő,  „A Balatoni térségek turisztikai vonzerejének növelése” elnevezéső 
pályázat kistérségi szintő benyújtását. 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete együttmőködve a 
Balatonszemes Községi Önkormányzattal a  Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
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Társulás által beadott támogatási kérelem keretében az alábbi célkitőzést kívánja 
megvalósítani: 
Balatonıszöd  belterületén 602/7 és 602/8 hrsz-on felnıttek kikapcsolódását 
szolgáló úgynevezett felnıtt kültéri fitness parkot valósít meg, valamint 
Balatonszemes belterületén az Önkormányzat  1/1 tulajdonát képezı Bagolyvár 
utca keleti végén lévı és 1261. hrsz-ú 1 ha 6114 m2-es kivett közterületen kilátó 
és kerékpáros pihenıhelyet létesít. A 625-629 hrsz-ú „szabad-strandján pedig 
tematikus park létesítését határozza el. 
A beruházás összköltsége a leadott költségbecslés és árajánlat alapján 9.000.000 
Ft, Balatonıszöd Községi Önkormányzat a pályázati támogatási igényét 
7.200.000,- ft-ban állapítja meg, melyhez 20% -  1.800.000,- Ft- ot, mint önerı,  a 
2010. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a fenti pályázat 
anyagának elıkészítésérıl gondoskodjon.  A konkrét fejlesztési elképzelésekrıl 
tájékoztassa a Kistérségi Társulást, illetve azok alátámasztását szolgáló terveket, 
ajánlatokat  bocsássa a Társulás rendelkezésére. 
 
Határidı: Pályázati kiírás szerint  
Felelıs: Antal János polgármester 

 
 

6./ Egyebek     
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a Képviselı-testületeket, hogy  az együttes ülést 
megelızıen a balatonszemesi Képviselı-testület döntött a civil szervezetek támogatásáról, és 
azon az ülésen a Berbence Egyesület támogatásával kapcsolatosan egy módosító indítványt 
fogadtak el. A döntés már eljutott az egyesület vezetıjéhez. 
 
Nagy Gáborné képviselı elmondja, hogy ı a fiát, Nagy Róbertet, az Berbencce Egyesület 
vezetıjét képviseli, és az ı érdekében kíván szólni. Sajnálja, hogy az egyesület vezetıje nem 
tudott a testületi ülés napirendi pontjáról, és szívesen eljött volna az ülésre. 
Az egyesület vezetıjeként az egyesület részére támogatási kérelmet nyújtott be, és írásban 
vállalták, hogy a Balatonszemes rendezvényein a támogatási összegért cserébe ingyenesen 
vállalnak 3 fellépést, amelyért díjat nem kérnek.  A három alkalmat vállatak, eddig ebbıl 
kettıre kaptak felkérést. Illetve egy budaörsi rendezvényiroda részérıl keresték meg ıket, 
hogy mennyi fellépési díjért vállalnának Szemesen fellépést. Elmondása ez a megkeresés nem 
Balatonszemes község részérıl érkezett és ebbıl nem derült ki, hogy az a Szemesi Napokon 
lenne.  Továbbítva Nagy Róbert jelzését a Képviselı-testület felé, elmondja, hogy  a Berbence 
Néptáncegyüttes a Szemes Fesztiválon való szereplésért nem kér fellépési díjat. Sajnálatos 
félreértés történt. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı ismerteti erre vonatkozóan a balatonszemesi Képviselı-
testület korábbi döntését. 
 
Takács József polgármester hozzászólásában elmondja, hogy még a Képviselı-testület 
döntését megelızıen a Szemesi Miújságban már megjelent egy cikk, hogy a Szemes Fesztivál 
szervezıjének kell minden kiadást fizetni. Kérdése, hogy hogyan lehetséges az, hogy a 
Képviselı-testület döntései, vagy éppen  a meg se született döntések már hírül mennek? 
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Antal János polgármester  megítélése szerint, ha egy nyilvános ülésrıl egy döntés kikerül az 
természetes dolog. 
 
Nagy Gáborné képviselı véleménye szerint illett volna meghívni a képviselı-testület ülésére 
a civil szervezetek vezetıit. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı rendkívüli módon kerültek be a civil szervezetek kérelmei a 
képviselı-testület elé. Elmondja, hogy lehetısége van a Képviselı-testületnek módosítani a 
döntését. 
 
Petrus Péter képviselı elmondja, hogy az elmúlt ülésen a módosítást ı javasolta. 
Továbbiakban azt tartja megoldásnak, hogy ne emeljék fel a támogatási összeget, hanem a 
jövıben vállalt fellépések díját fizesse ki a Berbence Egyesületnek az Önkormányzat. 
Hivatkozik a nyugdíjas klubra, aki 200 ezer Ft támogatást kap, és évente 4-5 alkalommal 
fellépnek ingyenesen. 
 
Nagy Gáborné képviselı elmondja, hogy a tavalyi évben egyetlen egy megkeresés nem 
érkezett a balatonszemesi önkormányzat felıl, hogy felkérjék szereplésre az egyesületet. Ez 
rosszul esett nekik. 
 
Fias Istvánné képviselı a közcélú rehabilitációs munkakör betöltésével kapcsolatosan kér 
tájékoztatást. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató tájékoztatja a képviselıket, hogy az általános iskola tartott 
igényt egy olyan személyre, akit e kedvezı feltételekkel alkalmazni tudna gyerekfelügyeletre. 
A kiválasztott személy alkalmasságának vizsgálata még folyamatban van. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Antal János polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt, és azt 18.30 órakor bezárta. 
 
      

Kmf. 
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                 körjegyzı 
 
 
 
 


