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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes  és Balatonıszöd Községi Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 
2011. március 28-án 16.00 órakor kezdıdı a balatonıszödi Faluház tanácskozó 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      Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintézı 
Böröczky Szilárd      
dr. Zóka Lászó települési képviselık 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat részérıl: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter 
Sziksz János  települési képviselık. 
 
 
Érdeklıdı: 1 fı 
    
 
Antal János polgármester üdvözöli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonıszödi 
képviselı-testület  5 képviselıvel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
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 balatonıszödi polgármester és Takács József balatonszemesi polgármester 
elıterjesztette a  napirend  tervezetét, melyet mindkét testület egyhangúlag elfogadott.  
 
 
1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetésének    
      végrehajtásáról 
      Elıterjesztı : Antal János polgármester 
       Takács József polgármester 
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy a 2010-es év nagyon nehéz gazdasági 
helyzetet teremtett. Az állami normatív támogatások összege 67 millió forinttal kevesebb volt, 
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mint a 2009. évi. Ez a balatonszemesi önkormányzatnál érzıdött jobban. 2010-ben jelentıs 
módosulások történtek, év közben az elıre nem tervezhetı központosított elıirányzatokból, 
illetıleg címzett támogatásokból képzıdött a  közös fenntartású intézményeknél is 
többletbevétel. A körjegyzıségnél a saját bevételek összege eléggé korlátozott, mert 
esetenként csak szolgáltatási díjak jelennek meg. Ezzel szemben nagyobb saját bevételi 
többlet jelent meg az intézményeinknél, ami abból ered, hogy az étkezési térítési díjak 
összege létszámarányosan növekedett, de emelés nem történt. A közös fenntartású 
intézményeknél pozitív irányú saját bevételi forrás jelent meg,  a pályázati támogatások terén 
állami pénzeszközökhöz jutás valósult meg. Óvodánál a pedagógusképzésre nyert pályázat 
100%-os támogatottságú volt. Az iskola technikai eszközök fejlesztésére  nyert pénzt, ezért 
most nagyon korszerő oktatás folyhat. Az óvodának ezt a pályázatot nem sikerült benyújtani. 
Az állami támogatások folyamatosan jöttek, de csak az arra meghatározott célra voltak 
felhasználhatók. A körjegyzıségnél jelent meg jelentısebb összeg, egyrészt a választásokon 
dolgozók tiszteletdíja, másrészt a kereset kiegészítésre vonatkozó többlettámogatás, ami a 
köztisztviselıi állományban lévık jövedelem pótlását tartalmazza. 1 fı Prémium éves 
dolgozónk van, aki 2009. június 28-án ment el Prémium évekre, utólagosan lehetett a 
támogatásokat ehhez leigényelni, és idén fog véglegesen nyugdíjba vonulni. 2009. 
decemberében a balatonszemesi önkormányzat döntött arról, hogy 1 fıs létszám leépítést fog 
végrehajtani, ami a mőszaki kollégát érintette. Azért akkor hoztuk meg a határozatot, mert 
szerettük volna benyújtani a létszámcsökkentési pályázatot. Korábbi években és 2011-ben is 
kiírásra került a pályázat, de 2010-ben ez a lehetıség elmaradt. A végkielégítést és a 
felmentési idıt így teljes egészében az önkormányzatnak kellett fedeznie, és mivel 43 éves 
munkaviszonnyal rendelkezı kollégáról van szó, ez tetemes összeget jelentett. Év végén egy 
kisebb finanszírozási gond keletkezett, és voltak kifizetetlen számlák. Szerencsére ezek az 
átmeneti gondok megszőntek, és a mőködést nem zavarták.  
 
Hosszú Péter képviselı az iránt érdeklıdik, hogy a bérkiegészítés teljesen lefedi-e a 
bérkompenzációt, vagy ki kell egészíteni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: A bérkorrekciót az államtól kaptuk 2010-ben utólag. Most 
is meg fogja kapni a köztisztviselıi állomány, de valószínőleg itt már nem lesz akkora 
nagyságrend. Amikor a kolléga munkaköre megszőnt, a feladatok szétosztását kellett 
megoldani, ami a bérek eltérítésével járt. Egy korábbi balatonıszödi testületi ülésen  a kurtaxa 
ellenır költségeit osztották fel,  illetve a közös lap költségei kerültek szóba. Mivel 800 
példányban került kiadásra, ezért az İszödieknek leszámlázásra került 50 ezer forint, a 
Szemesiek részére viszont ilyen számla nem került kiállításra. 
 
Antal János polgármester elmondja, hogy Balatonıszödön nem volt kimutatható eredménye 
a kurtaxa ellenır alkalmazásának. Egyetlen nagyobb fizetı a kormányüdülı, értelemszerően 
onnan jött be az IFA 95%-a. Saccolás alapján nem szeretnének fizetni. Ez vonatkozik a közös 
lapra is. Felmerült az az igény, hogy pontos elszámolást kérnek, mennyi lesz a fizetni való, és 
milyen feltételekkel fog megjelenni az újság. Megfontolandónak tartja egy nyomdai 
megjelentetés lehetıségét. Elismerve a körjegyzıségi hivatal munkáját úgy látja, az újság 
megjelentetése az adott idıszakban aránytalanul megterheli a dolgozókat. Megítélése szerint 
azt jelenti, hogy ez a mindennapi munka rovására megy. Egy késıbbi megbeszélésen vissza 
kell térni a témára. Ha valóban  leterheltek a dolgozók, nem biztos, hogy még plusz 
feladatokat kell adni.  
 
Takács József polgármester: Az újság szerkesztése úgy alakul, hogy az intézményvezetık 
és külsısök írják a cikkeket. Körjegyzı asszony irányítja a munkát, Viktor pedig összeállítja 
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az újságot. A hivatali dolgozók csak nagyon ritkán vesznek részt a munkában, akkor is csak a 
hajtogatásban. Egy nap alatt ezt el lehet végezni, az iskola pedig vállalta a kihordást. A 
hivatali dolgozók sok idıt nem fordítanak erre. Természetesen ez is megterhelı, hiszen az 
utóbbi években 4 fıvel csökkent a létszám, amit már nem lehet tovább fokozni. Ha sikerül 
jobb megoldást találni, újból beszélhetnek a dologról. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Nyomdai kiadás alapján lehet kimutatni a költségeket. 
Balatonıszödön nem az összegszerőségen volt a vita, hanem hogy mi alapján számláztak. 
Elhangzott, hogy folyamatosan csökkent a körjegyzıség létszáma. 2009. júliusában vette át a 
körjegyzıség a gazdasági feladatokat. Ez azt jelentette, hogy a korábban önállóan gazdálkodó 
intézmények könyvelése bekerült a körjegyzıséghez, de a munkát végzı személy nem. 
Nálunk ezért növekedett a feladat, az iskolában viszont maradt a teljes létszám. Most 
jutottunk el oda, hogy kezdeményezni kell az átszervezést. Az iskola létszámát 1 fıvel 
csökkenteni kell, a dolgozót pedig a körjegyzıséghez áthelyezni. Ez által hátrány nem érné a 
dolgozót, viszont nemcsak pénzügyi és gazdasági feladatokkal lenne megbízva. Az 
adóhatósági munka nagyon leterhelı, hiszen az építményadó és a telekadó összeköthetı a 
házszámozással, ami sürgıs megoldásra vár. Az ügyiratokkal már szinte lehetetlen betartani 
az ügyintézési határidıt, egyre több csúszik ki a határidıbıl, ez munkaszervezési problémát 
vet fel. Úgy véli, ilyen esetben a fenntartók felé javaslattal kell élni, hogy ezeket a 
munkaszervezéssel meg nem oldható problémákat segítsenek kezelni, és ezt az 
átcsoportosítást végrehajtani. Remélhetıleg a dolgozók aránytalan terhelése ezzel csökkenni 
fog. Bízik a képviselı-testületek pozitív hozzáállásában. 
 
Liber Árpád Béla képviselı: Egyik legracionálisabb döntés, másfél éve várt rá. Végre kell 
hajtani, és támogatja.  
 
Boór Miklós képviselı: Ha létre jön az intézményi integráció, Aranka állása megszőnik.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı: Az óvoda költségvetéséhez keményen hozzátartozik, 
hogy az intézmény ilyen színvonalon történı mőködéséhez sok egyéb erıfeszítés is 
szükséges. A dolgozók sokat dolgoznak a fizetésükért pluszban is. Túlóra pénzt nem vesznek 
fel. A szülıktıl is sok segítséget, támogatást kapnak. A Kft. is sokat segített az óvodának. 
Karbantartásra kér segítséget, hiszen nincs karbantartójuk. Köszönetét fejezi ki a gyerekek 
kirándulásának biztosításáért. Tavaly a fiatalok is felajánlották segítségüket, ami által 
megújult az udvar hátsó részében lévı kis ház. Továbbképzésre az elmúlt évben nem kaptak 
állami támogatást. Azzal, hogy itt biztosítottak helyet a térségben a továbbképzéseknek, több 
dolgozó „ingyen” vett részt azokon.  
 
Takács József polgármester megköszöni az intézményvezetık és dolgozók munkáját, 
valamint a társadalmi munkákat. Elmondja, hogy szeretnék rendbe tenni a balatonszemesi 
hivatal külsı környezetét. Bízik benne, hogy 2011-ben is a korábbihoz hasonló színvonalon 
tudják a munkát végezni, és a két település közti jó kapcsolat megmarad. 
 
Antal János polgármester egyetért azzal, hogy a köz javára tevékenykedjenek. A 2010. évi 
költségvetési beszámoló érintette az iskolát és az óvodát. Ez egy elmúlt idıszakot takar, már 
csak érzések, benyomások lehetnek, és utólag mindent el kell fogadni. Volt néhány sora a 
beszámolónak, ami elsı olvasatra úgy tőnt, rá kellene kérdezni, mert ahhoz képest kevésnek 
tőnt, hogy mekkora nagyságrendet képvisel. Ettıl függetlenül javasolja az ıszödi testületnek, 
a szemesi döntés elfogadását, amennyiben ık elfogadják a beszámolót. Elsısorban az ı 
ismereteikre alapozva, Balatonıszöd is elfogadja. A balatonszemesi képviselık helyzetüknél 
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fogva és gyakrabban is találkoznak, sokkal mélyebben átlátják azokat az összefüggéseket, 
amiket az İszödiek nem. A beszámolóhoz annyi észrevételt kíván tenni, hogy szívesebben 
vette volna, ha a körjegyzıségi beszámolót nem három különféle helyen találja. A téma többet 
érdemelne. 
Megemlíti, hogy az ülés fél órásra lett tervezve, de már idıben csúszás van. Ha egy 
napirendre fél órát terveznek, azt be is kell tartani.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Természetesen meg lehetett volna tenni, hogy a külön 
elıterjesztéshez külön mellékletek készülnek. A problémát valószínőleg az jelentette, hogy a 
balatonszemesi kv-i rendelet mellékleteinek száma változatlan szerepelt az ıszödi 
elıterjesztés mellett. Balatonszemesen a rendelet mellékletek száma folyamatos és sorban 
van, a beszámoló a rendelet része.  Ha ez problémát jelent, jövıre másként fogják elkészíteni.  
 
Dr. Zóka László képviselı javasolja a határozat kiegészítését azzal, hogy a képviselı-
testületek fejezzék ki elismerésüket valamennyi közös intézmény intézményvezetıinek  a 
takarékos, fegyelmezett munkájukért, ık pedig tolmácsolják ezt a dolgozók felé. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2011.(III.28.) számú B.szemes Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı- 
testülete megtárgyalta a közös fenntartású Körjegyzıség  
többletfeladataival együtt járó munkaszervezési intézkedéseket. 
Megállapítja, hogy az oktatási nevelési intézmények gazdálkodási,  
pénzügyi feladatai jelentıs mértékben csökkentek, ezért átszervezés  
indokolt. 
Kezdeményezi, hogy  az általános iskola gazdasági feladatainak  
ellátására kinevezett közalkalmazott 2011. április 1-tıl történı  
határozatlan idejő köztisztviselıi állományba helyezését. 
Az áthelyezésre, valamint egyeztetésekre az 1992. évi XXXIII. tv. 26 §  
valamint az 1992. évi XXIII. tv. alapján kell, hogy sor kerüljön. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 
              ill. Boór Miklós és Dr. Valkó Zsuzsanna munkáltatók. 
 

 
Antal János polgármester: Elıször a beszámolók elfogadását javasolja határozatként elfogadni 
a testület felé. 
A fentieket követıen  Balatonıszöd Községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
17/2011 (III.28) határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a  
közös fenntartású intézmények gazdálkodásáról és az intézmények 2010.  
évi pénzügyi beszámolóiról szóló elıterjesztést. A tárgyalás során  
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elhangzott kiegészítésekkel és annak számszaki kimutatásaival együtt  
elfogadja. Javasolja, hogy a beszámolókat Balatonszemes önkormányzata  
zárszámadási rendeletébe beépítve és annak  mellékleteként csatolt  
módon fogadja el. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Antal János polgármester. 

 
 

Antal János polgármester: Az átszervezés szükségességét nem vitatják, de ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a határozati javaslattal ellentétben Balatonıszödnél ne a kezdeményezés 
szerepeljen, hanem az, hogy a Balatonszemes Községi Önkormányzat határozatát 
jóváhagyják, tudomásul veszik. 
Ezzel a módosítással bocsátja szavazásra a határozatot. 
 
A fentieket követıen  Balatonıszöd Községi Önkormányzat képviselı-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

           Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
                                    18/2011 (III.28) határozata 

 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı- 
testülete megtárgyalta a közös fenntartású Körjegyzıség  
többletfeladataival együtt járó munkaszervezési intézkedéseket. 
Tudomásul veszi Balatonszemes Községi Önkormányzat 110/2011  
(III.28.) határozatában kezdeményezett átszervezést és azt jóváhagyva az  
egyeztetés alapján történı végrehajtással egyetért. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint 
Felelıs: Antal János polgármester 
              ill. Boór Miklós és Dr. Valkó Zsuzsanna munkáltatók. 

 
Takács József polgármester képviselıi javaslatra figyelemmel teszi fel szavazásra a kérdést. 
 
A fentieket követıen  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselı-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
 
111/2011.(III.28.) számú B.szemes Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a közös  
Fenntartású intézmények 2010. évi fegyelmezett és takarékos   
gazdálkodásáért elismerését fejezi ki és felkéri az intézményvezetıket, 
hogy ezt intézményeik dolgozói felé tolmácsolják. Az intézmények  
gazdálkodásáról készült számszaki kimutatást változatlan tartalommal 
a 2010. évi zárszámadási rendeletébe beépíti és annak mellékleteként   
kezeli. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Takács József polgármester és közös fenntartású intézmények  
              vezetıi. 

 
 
Hosszú Péter képviselı: Az iskola és óvoda vezetıi felé elismerését fejezi ki a farsangi és a 
március 15-i rendezvényekért, és kéri az intézményvezetıket, hogy tolmácsolják ezt a 
felkészítı tanárokkal is. Javasolja, hogy a Balatonföldvár Kamarazenekar felépítéséhez a 
szemesi zeneiskola is csatlakozzon. 
 
Boór Miklós iskolaigazgatóként megköszöni a munkatársak nevében is az elismerést és 
jelzi, hogy az erkölcsi elismerést nemcsak most, hanem korábban is érezték úgy a fenntartó, 
mint a lakosság irányából. 
 
Liber Árpád Béla képviselı: Tetszik az intézményvezetık hozzáállása, hogy erın felül is 
teljesítik az elvárásokat és nem „sírnak” többletpénzekért. 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Antal János polgármester és Takács József 
polgármester a közös Képviselı-testületi ülést 17 óra 30 perckor az ülést bezárta. 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyedi ülését a helyiségbe 
maradva, míg Balatonıszöd Önkormányzatának képviselı-testülete egyedi ülését  18 órai 
kezdettel az önkormányzati hivatal tanácskozó termében folytatta. 
 
      
 
 

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


