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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes  és Balatonıszöd Községi Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 
2011. január 17-én 14.00 órakor kezdıdı Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti nagy 
termében közösen megtartott  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részérıl: 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
ifj. Vasicsek László     Kertész Adél „Szemesért” Nonprofit Kft  
Liber Árpád      Róka László mővelıdési ház igazgató 
Böröczky Szilárd     Schmal Kinga védını 
dr. Zóka Lászó települési képviselık 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat részérıl: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter 
Sziksz János  települési képviselık. 
 
 
Érdeklıdı: 8 fı 
    
          
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testületek tagjait,  és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselı-testület 7 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a balatonıszödi 
képviselı-testület 5 képviselıvel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester elıterjesztette a  napirend  tervezeteit:  
 
1./ Beszámoló a védınıi szolgálat 2010. évi tevékenységérıl 
     Elıterjesztı: Schmal Kinga védını 
 
2./ Beszámoló a körjegyzıség munkájáról 
     Elıterjesztı: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
3./ A Körjegyzıség iskola. óvoda, védınıi szolgálat költségvetésének megtárgyalása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
    Kiegészítı jelentést adnak: Intézményvezetık 
 
A napirendi tervezeteket a képviselı-testületek külön-külön egyhangú szavazattal tárgyalásra 
elfogadták. 
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Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a védınıi szolgálat 2009. évi tevékenységérıl 
     Elıterjesztı: Schmal Kinga védını 
       (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Schmal Kinga védını elmondja, hogy több évnyi kihagyás után november közepén állt 
ismét munkába, addig ıt Egry Ágnes védını helyettesítette. Elmondja, hogy 3 év alatt sok 
változás történt. Írásos beszámolóját az alábbiakkal egészíti ki. Munkakezdése után 
különkiadásként jelentkezett a hallásvizsgáló készülék megjavíttatása és a kis motor javítása 
is megtörtént. A tanácsadóban kisebb felújítások történtek, a festés megkezdıdött és ígértet 
kapott arra, hogy tavasszal ez folytatódni fog, illetve az épület elıtti parkosításra is 
megtörténik.  
 
Liber Árpád képviselı örül, hogy a hölgyek egészségügyi szőrıvizsgálatáról gondoskodnak. 
Kérdezi, hogy tervezik e a férfiak szőrıvizsgálatát 
 
Schmal Kinga védını válaszában elmondja, hogy ha van rá igény természetesen meg lehet 
oldani.  
 
Böröczky Szilárd képviselı szeretné, ha ennek a szervezését a védını felkarolná. 
 
Schmal Kinga védını vállalja a szőrıvizsgálatok szervezést a férfiak részére is. 
 
Boór Miklós képviselı megköszöni a védını áldozatos és jó színvonalú munkáját.  Köszöni, 
hogy a közoktatási intézményekkel is rugalmasan együttmőködött a védınıi szolgálat. Kéri, 
hogy ez a munka a továbbiakban is maradjon meg ilyen jónak. 
 
Antal János polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az írásos beszámolóban nem 
szerepelt, hogy a balatonıszödi helyiség alkalmas e a tanácsadásra, egyéb gyermekorvosi  
tevékenységre? Felajánlja, hogy amennyiben probléma adódna,  felszereltség tekinetteében 
szükség lenne eszközökre kéri a vésınıt nyugodtan jelezze feléjük és lehetıségeikhez mérten 
igyekeznek segíteni. 
 
Schmal Kinga védını elmondja, hogy Balatonıszödön megfelelı a felszereltség. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testületének  
13/2011.(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete  a közösen fenntartott Védınıi szolgálat 2010. 
évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg 
tudomásul veszi. 
Felelıs: Takács József polgármester 
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Határidı: azonnal 
 
 
A fentieket követıen  Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testületének 

1/2011.(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete  a közösen fenntartott Védınıi szolgálat 2010. 
évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg 
tudomásul veszi. 

                                     Felelıs: Antal János polgármester 
                                     Határidı: azonnal 
 
2./ Beszámoló a körjegyzıség munkájáról 
     Elıterjesztı: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
 
/Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Boór Miklós képviselı az iskola részérıl köszönetét fejezi ki a Körjegyzıség 
naprakészségéért. Pontosan, korrekt módon támogatta az intézmény mőködését, kérését.  
Elmondja, hogy az adatszolgáltatás rendkívüli jó, a kiskincstári rendszer bevezetésre került, 
az intézmény nagyon hatékonyan mőködik. A pályázatírást a körjegyzıség átvállalt az 
iskolától jó színvonalon és szeretné ha  továbbra is így segítenék az iskola munkáját. 
 
dr. Zóka László képviselı elmondja, hogy 2010. decemberi ülésen javasolta a napirend 
tárgyalását, amit késıbb visszavont. Köszöni a körjegyzı asszony beszámolóját. 
Elfogadásra javasolja. 
 
Böröczky Szilárd képviselı hozzászólásában elmondja, hogy Balatonszemes és 
Balatonıszöd még közelebb került egymáshoz ez a körjegyzıségnek is köszönhetı. Köszöni 
szépen a körjegyzıség munkáját és a jövıben is támogatni tudja az együttmőködést. 
 
Antal János polgármester úgy ítéli meg, hogy a körjegyzıség jól végzi a munkáját. 
Véleménye szerint segítené a két önkormányzat közötti együttmőködést, ha a hasonló témájú 
napi rendeket együtttárgyalnák a jövıben.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a körjegyzıség indulásakor még 14 fıvel  
dolgozott Balatonszemesen  a hivatalban. Idıközben a Képviselı-testület 2 fıvel csökkentette 
a létszámot, és jelenleg 12 fı a körjegyzıség létszáma. A dolgozók gyakran kénytelenek a 
munka elvégzése végett munkaidın túl is bent maradni. Óva inti a képviselıket a 
létszámcsökkentéstıl, mert az a munka rovására menne.  Véleménye szerint a pályázatok 
elkészítését nem  a hivatalban kellene elkészíteni, hanem pályázatíró céget, vagy a kistérséget 
megbízni ezzel. A nagyobb, komolyabb  pályázat elkészítése sok idıt emészt fel a 
munkaidıbıl. Törekszik arra, hogy a községben lévı értékek fejlesztésére, megırzésre 
minden lehetıséget igyekezzen kihasználni. Elmondja, hogy a Széchenyi terv pályázati 
anyaga a következı testületi ülés anyaga lesz. 
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Boór Miklós képviselı véleménye szerint egy pályázatíró cégnek kiadott pályázattal sokszor 
az adat és információszolgáltatás miatt is több munka van, mintha maguk készítenék el. 
Kéri a körjegyzı asszonyt, hogy a dolgozók felhalmozott szabadságának kiadását próbálja 
megoldani. 
 
dr. Valkó Zsuzsanna  körjegyzı  köszöni a hozzászólók elismerését. Elmondja, hogy a két 
településen 16 fı köztisztviselı volt a körjegyzıség megalakulása elıtt és jelenleg 12 fı 
dolgozik. A létszámcsökkenés óvatatlanul azzal járt, hogy a széleskörő feladatokat eléggé 
átgondoltan kellett felosztani a hivatali dolgozók között.  A dolgozók le vannak terhelve, de 
ami eredményt elértek az egy közös eredmény. A létszámcsökkenés ellenére plusz feladatokat 
vett át a körjegyzıség, ami a munkaterheket növelte.  Nyáron , amikor a szabadságolás 
idıszaka van máshol,  itt tömeges megnı az ügyfélforgalom. Balatonıszödön 1 fı és a 
polgármester látja el a feladatokat. Nagy probléma a szabadságok kiadása úgy, hogy a munka 
is megfelelıen elkészüljön.  Ezért került az írásos elıterjesztésbe, hogy szívesen vennék ha a 
körjegyzıség  egy adminisztratív állással bıvülne. A teljesítményértékeléssel kapcsolatosan 
elmondja, hogy a teljesítmény célokat a balatonszemesi önkormányzat határozta meg. Idéntıl 
nem kötelezı a teljesítmény célokat kitőzni, más módszere lesz a munkamérésnek.  A 2011-es 
célkitőzések közé beleépítette a Balatonıszödön is elvégzendı feladatokat. Megköszöni a 
Képviselı-testületek támogatását.  
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2011.(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
megtárgyalta a Körjegyzıség tevékenységérıl szóló elıterjesztést és azt 
a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 

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

Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testületének 

  2/2011.(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Körjegyzıség 2 éves mőködésérıl szóló, a 2010-es év 
teljesítményértékelését és a 2011. évi célkitőzéseket is tartalmazó  
elıterjesztését megvitatta és a vitában elhangzottakkal együtt 
jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal és célkitőzésekre 2011. december 31. 

   Felelıs: Antal János polgármester  
              Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı  
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3./ A Körjegyzıség iskola. óvoda, védınıi szolgálat költségvetésének megtárgyalása 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
    Kiegészítı jelentést adnak: Intézményvezetık 
 
 
Böröczky Szilárd képviselı kérdése, hogy az iskolában lévı magasabb gyereklétszám 
mekkora terhet ró a költségvetésre? 
 
Boór Miklós képviselı, iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy  a nagyobb 
gyereklétszám az jó. Az elméleti osztálylétszám felsı határát csak egy osztálymál érik el 
jelenleg, a többi osztályban az osztálylétszám lényegesen alatta van a megengedhetınek. 
 A költségek nem nınek, terhet nem jelent, a normatíva viszont magasabb lesz. Általában 3-4. 
osztályban érkeznek más településekrıl gyerekek. Az ideális a 20 osztálylétszám feletti lenne. 
 
Böröczky Szilárd képviselı kérdése, hogy van e hatása annak, hogy a balatonszemesi iskola 
sport és zeneiskola? 
 
Boór Miklós képviselı, iskolaigazgató elmondja, hogy kimondottan azért nem hoztak más 
településrıl Balatonszemesre gyereket, mert az iskola sportiskola. Azonban iskolaválasztás 
elıtt a szülık tájékozódnak a környélken és azok a gyerekek akik, iskola utáni fakultációban, 
magasabb óraszámban foglalkoznak sporttal, ık Balatonszemesre iratkoznak be. A szülık is 
örülnek annak, hoyg a gyerekek többet vannak foglalkoztatva szervezett délutáni, vagy órai 
sportfoglalkozáson.  Elmondja, hogy az iskolában a diákok eredményesen teljesítenek  az 
országos bajnokságokon is. A gyönyörő eredmények a testnevelı tanárok munkáját igazolja.  
A zeneiskolai tagozattal kapcsolatosan elmondja, hogy 3 tanuló van , aki  a zeneiskola miatt 
jár Balatonszemesre. Teljesen más értékrendet teremt a zeneiskola az egész iskolára nézve. 
Ezek a gyerekek igényesebbek, más a hozzáállásuk a dolgokhoz, más az értékrendjük. A 
környék bármelyik iskolájához képest Balatonszemesen sokkal kevesebb a fegyelmezési 
probléma.  A sportban  a gyerekek felesleges energiája nagyon levezethetı.  
 
Liber Árpád képviselı  elmondja, hogy  elıször vesz rész  a költségvetés tárgyalásában, 
mint képviselı. Javasolja, hogy a Képviselı-testület a balatonıszödi támogatást elfogadva, 
tárgyalja egy csomagban a költségvetést.  
 
dr. Valkó Zsuzsanna  körjegyzı  elmondja, hogy valamennyi költségvetési évben az elsı 
fordulóban  a közös fenntartású intézményeknél az a fı kérdés, hogy  mekkora az átvett 
pénzeszköz, illetıleg Balatonıszöd részérıl az átadott pénzeszköz, amelyet be kell tervezni a 
második forduló költségvetési rendelet tervezetébe. A döntéstervezet is errıl szól, mely 
szerint az intézményfenntartói társulásra kötött megállapodás alapján, illetve a közös 
fenntartású intézményekbe járó balatonıszödi gyereklétszám alapján mekkora az az összeg, 
amelyet a balatonıszödi képviselı-testület átadott pénzeszközként biztosít. A balatonıszödi 
költségvetésben ez az összeg, 8 millió 667 ezer Ft.   átadott pénzeszközként jelenik meg, amíg 
a balatonszemesi költségvetésben bevételként mutatkozik. A mérlegben a költségvetési 
egyensúly végett a megbeszélés során korábban elhangzott egy olyan javaslat, hogy az 
intézmények összes költségvetése még változhat, de Balatonıszödtıl átvett pénzeszköz nem.  
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dr. Zóka László képviselı javasolja módosítani a határozati javaslat utolsó bekezdését, 
miszerint a tervezett intézményi keretösszeg jóváhagyása nem jelenti a végleges  költségvetés 
elfogadását.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı az óvoda költségvetésének tervezetét kiegészíti. A 
bevételeknél szerepelteti a pályázatokat, melyek minimális növekedést eredményeznek akár 
az eszközfejlesztésnél, akár a humán erıforrásképzésnél. Elmondja, hogy egy futó pályázatuk 
van, melynek 2011-ben igénybe vehetı összege közel 2 millió Ft, és most készül egy 
pályázat. Kéri, hogy a körjegyzıség vállalja át az óvoda pályázatainak megírását. Kiadásoknál   
közel 10 millió Ft-os különbség mutatkozik a tavalyi évhez képest, ennek oka hogy 8 dolgozó 
soros kötelezı fizetésemelést kap. Elmondja, hogy takarékosságra törekszenek,  azonban a 
költségvetés kiadási összegei már  a minimumon vannak. Tájékoztatja a képviselıket, hogy 
Nagycsepelyrıl az óvodába 2 gyerek fog érkezni február közepén, mert a szülık a 
késıbbiekben sportiskolába szeretnék beiratni a gyerekeiket.  
 
Hosszú Péter képviselı javasolja, hogy az óvoda utcai kiskapuját soron kívül  meg lehetne 
oldani. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy a kapun van egy automata  záró készülék, 
ami sajnos ha hideg van nem mőködik. Ez idıjárásfüggı. nagy problémát jelent ez. Elmondja, 
hogy az óvoda költségvetését ennek megoldása nagyon megterheli.  
 
 
Antal János polgármester az intézmények költségvetéséhez egységesen elmondja, hogy a 
mai tárgyalás sarokpontja, hogy Balatonıszöd Képviselı-testülete mennyivel fog hozzájárulni 
a közös intézmények fenntartásához. Elmondja, hogy iskola és az óvoda értelmében van egy 
élı megállapodás, ami alapján az infláció ismeretében elıreprognosztizálható, hogy 
Balatonıszöd mennyivel járul hozzá a közös költségekhez. Ez Balatonıszöd költségvetésében 
átadott pénzeszközként fog szerepelni. Értelmezése szerint, és az elıterjesztés alapján  
Balatonıszöd részérıl az összeg megállapítása után az ıszödi Képviselı-testületnek nem lesz 
beleszólása az intézmények költségvetésébe. Megállapítása szerint a körjegyzıség és az 
oktatási intézményekre vonatkozó megállapodás is tartalmazza, hogy az intézmények 
költségvetését együttes ülésen kell elfogadni. Ismerteti a körjegyzıségre vonatkozó 
megállapodás 25/a pontját. Ugyanez a rendelkezést erısítik meg az oktatási intézményekre 
vonatkozó megállapodásban leírtak. Ismerteti a IV. 1/a pontot.  
A  mai képviselı-testületi ülésen nem errıl van szó. Véleménye szerint vagy módosítani kell a 
megállapodást, vagy az szerint kell eljárni. A beszámolóról akkor érdemes tárgyalni, aha 
költségvetés tárgyalásában is részt vettek.  
 
 
dr. Valkó Zsuzsanna  körjegyzı  elmondja, hogy egy olyan költségvetési tervezet készült,  
ami a jelenlegi információk alapján a bevételeket és kiadásokat tartalmazza. Jogos volt a 
balatonszemesi képviselı-testület kérése, hogy ezen számadatok csak részfeladatokat 
tartalmaznak, és a körjegyzıség készítsen egy összesítı táblázatot, ami azt mutatja, hogy 
valamennyi intézmény, beleértve a nem közös fenntartású intézmények bevételi és kiadási 
összegét, illetve valamennyi címre , intézményhez nem kötött bevételek és kiadások is 
szerepeljenek a költségvetés tárgyalásának elsı fordulójában. A kiadott mérleg azt 
tartalmazza, hogy a mőködési bevételek nem fedezik a mőködési kiadásokat. Ezért 57 millió 
Ft mőködési hitelt kellene felvenni. Ebbıl adódik, hogy természetes reakciója a 
balatonszemesi képviselı-testületnek, hogy amennyiben ezt az 57 millió Ft-ot  le lehet 
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csökkenteni legalább a koncepcióban szereplı 35 millió Ft-ra, akkor sem kizárólag  az iskola, 
óvoda, körjegyzıség és védınıi szolgálati feladatokon kívüli feladatokat terhelje, ne csak 
azok csökkenjenek, hanem ezeknél is. Ez miatt merült fel az múlt heti megbeszélésen, hogy  
ha olyan jelentıs eltérés mutatkozna ezeknél a közös fenntartású  intézményeknél, akkor 
jelzési kötelezettséggel tartozik a Balatonszemsi képviselı-testület Balatonıszöd 
polgármestere felé.  Ha Balatonıszöd polgármester úgy értékeli, hogy ennek megvitatása, 
megtárgyalása ismételten ezzel szükségessé válik, akkor együttes képviselı-testületi ülésre 
kell sort keríteni.  
Véleménye szerint  az intézmények nem tudják teljesíteni ezt az elvárást, hogy változatlan 
kiadási tételekkel ezt a intézményi költségvetési keretösszegeket ki tudnák gazdálkodni.  
Véleménye szerint a megállapodás módosítása is megtörténhet, hogy ezekben az esetekben a 
balatonszemesi képviselı-testület   kötelezettsége legyen, hogy az átvett pénzeszközt nem 
módosíthatja, vagy a végleges rendelet beterjesztése után együttes képviselı-testületi ülésre 
kerüljön sor.  Véleménye az nem megoldás, hogy  Balatonszemes ingatlaneladásból fedezi a 
hiányt. Véleménye szerint nem lehet egyik Önkormányzatot se aránytalanul megterhelni a 
közös intézményeknél felmerült magas mőködési költségek miatt.  Elmondja, hogy a 
határozati javaslat szerint, csak abban az esetben  sérthetetlen a keretösszeg, amennyiben 
finanszírozási hitel nem szükséges  a közös fenntartási intézmények mőködtetéséhez.  
 
Antal János polgármester elmondja, hogy a balatonıszödi Képviselı-testület a végleges 
szerzıdésre kíváncsi. Balatonıszödöt a közös intézmények költségvetése érinti, és nem 
Balatonszemes Önkormányzat költségvetése. Véleménye szerint nem az intézmények hozták 
létre a hitel szükségességét. Elmondja, hogy hosszú évek óta az intézmények mindig hozták 
azokat a tervszámokat a beszámolóknál, amiket év elején meghatároztak. Megismétli, hogy a 
közös fenntartású intézmények konkrét számai szeretnék tisztán látni. Ha Balatonıszöddel 
szemben plusz igény merül fel a finanszírozást illetıen, akkor a balatonıszödi  képviselı-
testület csak akkor tud megalapozott döntést hozni, ha  a tiszta számok ismeretével tisztában 
van.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a két településnek kölcsönösen szüksége van a 
másikra. Balatonszemesnek  gazdaságilag, erkölcsileg szüksége van Balatonıszödre.  
 
dr. Zóka László képviselı  elmondja, hogy együttmőködésre van szükség. nem javasolja  a 
megállapodás módosítását . A balatonszemesi képviselı-testület munkaterve szerinti február 
21-én tartandó ülésre javasolja meghívni a balatonıszödi képviselı-testületet is. Véleménye 
szerint elıször a saját kiadásokat kell megállapítani, a megszorításokat egyformán kell érezni 
az intézményeknek.  Egyetért a körjegyzı asszony által elmondottakkal.  Véleménye szerint 
nem lehet 57 millió Ft hitelt elfogadni a balatonszemesi önkormányzat terhére. közösen kell 
megoldani a problémákat.  
 
Antal János polgármester elmondja, hogy a két település egymásra van utalva. A barátságot 
meg kell ırizni, de véleménye szerint a barátság alapja a pontos elszámolás. Az év közbeni 
nézeteltérések elkerülése végett szükségesnek most tisztázni ezt a kérdést.  
 
Mihály Sándor képviselı elmondja, hogy az ıszödi képviselık a közös fenntartású 
intézmények költségvetését szeretnék megtudni. Véleménye szerint ık a Balatonszemes 
települési költségvetésében nem érintettek. 
 
Antal János polgármester tájékozatja a képviselıket, hogy Balatonıszöd a 2010. évben az 
oktatási intézmények mőködtetésére 8 millió 350 ezer összeget biztosított. A 2011-es 
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hozzájárulás mértékét   ez az összeg illetve az éves infláció mértéke határozza meg. Amikor a 
kimutatás készült az infláció mértékérıl nem volt pontos információjuk, de elıreláthatóan 
4,7% között várható. Ezért 5 %-kal kalkulált a balatonıszödi képviselı-testület.  
 
A fentieket követıen  Balatonıszöd Községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testületének 
3/2011 (01.17) számú Képviselı-testületi határozata: 

 
Balatonıszöd Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete a közös fenntartású intézmények – iskola, 
óvoda -, 2011. évi mőködéséhez 8 millió 767 ezer Ft 
támogatást nyújt, amit két egyenlı részletben – 2010. 
március 1-ig illetve 2011. 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. 

Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2010. március 1. 
     2010. szeptember 1. 

 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

15/2011.(I.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
köszönettel elfogadja a balatonıszödi önkormányzat által 
nyújtandó, 8 millió 767 ezer Ft-os intézmény-fenntartási 
támogatást. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2011. február 15 

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

Balatonıszöd Községi Önkormányzat  képviselı-testületének 
4/2011 (01.17) számú Képviselı-testületi határozata: 

 
Balatonıszöd Község Önkormányzat Képviselı-
testülete a Balatonszemes-Balatonıszöd Községek 
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Körjegyzısége létrehozására és mőködésére kötött 
megállapodás 10./ pontja alapján a balatonszemesi 
önkormányzat részére, 4 millió 882 ezer Ft-os 
intézmény-fenntartási támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átadott pénzeszközt 
szerepeltesse és gondoskodjék annak idıarányos 
átutalásáról. 

Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2011. február ... 

                  Átutalásra:  március 31;   szeptember 30. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

16/2011 (01.17)  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 2011. évi mőködéshez nyújtandó, 4 
millió 882 ezer Ft-os intézmény-fenntartási támogatást 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint mőködési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint 2011. február 17. 
 

 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
 
17/2011 (01.17)  számú Képviselı-testületi határozat: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete megtárgyalta a közös fenntartású intézmények 
– iskola, óvoda -, körjegyzıség, valamint a védınıi 
szolgálat 2011. évi költségvetésének tervezetét, amelyet 
a vitában elhangzottakkal együtt – figyelembe véve a 
Balatonıszödi Községi Önkormányzat javaslatát azzal a 
feltételekkel fogadja el, hogy  
1./ az átadott,- átvett pénzeszközök összege nem 
változhat  -  
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2./ A közös fenntartású intézmények mőködtetése 
érdekében a Balatonszemes Községi Önkormányzatnál 
mőködési hitel felvételére – a finanszírozási hitelkereten 
túl - nem kerülhet sor. 
Felkéri a polgármestert a rendelet elkészítésére és a 
Képviselı-testület elé terjesztésére, a közösen 
mőködtetett intézmények  költségvetési keretösszegének 
változása esetén annak elfogadása elıtt a Balatonıszöd 
Községi Önkormányzattal ismétel közös testületi ülést 
kell tartani.  

Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: Munkaterv szerint: 2011. február 17. 
 

 
Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás 
nem hangzott el, a polgármesterek az együttes ülést 15 óra 45 perckor 
bezárták.  
A közös képviselı-testületi ülést megelızıen 2011. január 14-én tartott 
megbeszélésrıl emlékeztetı készült, mely jelen jegyzıkönyvünk mellékletét képezi. 
Balatonszemes és Balatonıszöd  Községek Képviselı-testületeinek ülései 
külön meghirdetett napirendek tárgyalásával  folytatódtak, melyekrıl külön 
jegyzıkönyvek készültek.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
     Dr. Valkó Zsuzsanna 
                körjegyzı 

 
 


