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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd 
Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 17-én 18.00. órakor a 
balatonszemesi Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti nagytermében  megtartott soron 
kívüli együttes nyilvános ülésérıl. 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József    polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta  alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd  képviselı              Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Fias Istvánné    képviselı    ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı   Kertész Adél „Szemesért” Kft. 
Kocsisné Liber Márta  képviselı   
Mischl Antalné  képviselı    
Petrus Péter     képviselı    
Zrínyi László   képviselı 
 
Távol van: 
 Szomorú Szilárd   képviselı 
 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Antal János   polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Hosszú Péter   képviselı 
Nagy Gáborné   képviselı 
 
Távol van: 
Mihály Sándor  alpolgármester 
Gál Zoltán   képviselı 
Kovács Ádám János   képviselı 
 
Érdeklıdı: 2 fı 
 
 
Takács József Balatonszemes polgármestere köszönti a balatonıszödi és balatonszemesi 
Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, azt intézmények vezetıit és az érdeklıdıket. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi Képviselı-testület 9 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere köszönti a balatonszemesi és balatonıszödi 
Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, az intézmények vezetıit és az érdeklıdıket. 



 2 

Megállapítja, hogy a balatonıszödi Képviselı-testület 3 fıvel van jelen, így az ülés  nem 
határozatképes.  Elmondja, hogy amennyiben döntéshozatalig nem egészül ki a balatonıszödi 
Képviselı-testület, úgy csak tanácskozási jelleggel vesznek részt az ülésen.  
 
Takács József polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplı napirend mellé vegyék 
fel második napirendi pontként Ádánd  község Balatonföldvár és Térsége Végrehajtási 
Társuláshoz való csatlakozási kérelmét. A javaslatot a balatonszemesi Képviselı-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.  
 
Az alábbi napirendi tervezetet tárgyalják: 
 

1. Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola alapító okiratának módosítása 
      Elıterjesztı:  Antal János polgármester 
                            Takács József polgármester 
2. Ádánd község csatlakozási kérelme a Balatonföldvár és Térsége Végrehajtási 

Társuláshoz 
Elıterjesztı: Takács József polgármester 

 
 

Napirendek tárgyalása 

 
 
1./ Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola alapító okiratának módosítása 
     Elıterjesztı:  Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester  a témával kapcsolatban várja a képviselık véleményét. 
 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester arra szeretne választ kapni,  hogy az SNI-s gyerekek 
fejlesztése osztályon belül történik-e, vagy pedig külön osztályt indítanak erre a célra. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy természetesen osztályon belül végzik a 
fejlesztést. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı emlékezteti a képviselıket, hogy egy korábbi határozat 
szerint nem lehet erre a célra külön osztályt indítani.  
 
Mischl Antalné képviselı az iránt érdeklıdik, hogy a gyerekek között van-e autista és Down 
kóros. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató közli, hogy nincs ilyen gyermek. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı a kiegészítı anyaggal kapcsolatosan szeretne néhány 
pontosítást. A létszámmal kapcsolatban ara kíváncsi, hogy mit takar a 7 fı, valamint lett-e 
kiírva vezetıi állásra pályázat.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy nem lett kiírva pályázat, mivel a vezetıi 
állás már korábban tisztázásra került, és ehhez elég a kinevezés. Mivel a Pedagógiai 
Szakszolgálat nem önálló intézményként indul, ezért nem volt szükség  pályázat kiírására.   
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ifj. Boór Miklós iskolaigazgató elmondja, hogy tagintézmény vezetıt mindenképp  ki kellett 
nevezni. A létszám 6 fı + 1 vezetı, de álláshelyre csak hat, mivel két dolgozó rész 
munkaidıben dolgozna. Jónak látná egy karbantartó alkalmazását is, mivel annak a bére 
lekérhetı lenne a központi költségvetésbıl.  
 
Takács József polgármester véleménye szerint az a lényeg, a mőködtetés ne okozzon plusz 
kiadást az önkormányzatnak.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı kijelenti, hogy a normatív támogatás fedezi a szakszolgálat 
költségeit. Ezt Kıröshegy is megerısítette.  
 
Mischl Antalné képviselı az  iránt érdeklıdik, hogy az elmúlt idıszakban Balatonszemes 
milyen összeggel járult hozzá a szakszolgálat mőködéséhez. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı   elmondja, hogy ez a költség nem volt nevesítve. A 
Kistérségi Társulás felé egy összegben fizették a hozzájárulást, amely tartalmazza a labor, az 
orvosi ügyelet stb. költségeit. Amennyiben a képviselı asszony ezt kéri, úgy le tudják kérni a 
kistérségtıl az említett adatokat. 
 
Mischl Antalné képviselı szeretne tájékoztatást kapni az adatokról, mivel korábban sok 
kritikát kaptak a Beszédjavító Iskolával kapcsolatos döntésük miatt.  
 
Takács József polgármester felszólítja a képviselıket, hogy ne térjenek el a napirendtıl.  
 
Böröczky Szilárd képviselı véleménye szerint a téma lerágott csont. Sokszor beszéltek már 
róla, ezért nem érti, miért halogatják a döntést. Úgy érzi, újból ellenkezést vált ki az ügy.  
 
Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató az alapító okirat módosításhoz annyi kiegészítést kíván 
tenni, hogy a szakszolgálat átvételével az iskola  neve ismét változni fog.  
 
Antal János polgármester ismételten bejelenti, hogy a balatonıszödi Képviselı-testület nem 
határozat képes, ezért 8 napon belül külön testületi ülésen döntenek a témában.  
 
Az elhangzottak után a képviselı-testület 9 igennel ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 

181/2009.(VIII.17.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
              Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 88/2009  
                                   (V.11) határozatával jóváhagyott Reich Károly Általános,- Zene és  
                                    Sportiskola Alapító Okiratát az egységes pedagógiai szakszolgálat 
                                    feladatainak 2009. szeptember 1-i hatállyal történı átvétele miatt  
                                    módosítja és megállapított szakfeladatai közül  2010. január 1-i  
                                    határidıvel -  történı pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó részét a  
                                    fenti határidıvel lépteti   hatályba.  
 

        A./ Az intézményt szeptember l-tıl Reich Károly Általános Iskola,  
        Sportiskola,  Alapfokú mővészetoktatási   Intézmény és Egységes  
        Pedagógiai Szakszolgálat    ( rövidített néven Reichsuli) –ként nevezi el. 
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Az alapító okiratot jegyzıkönyv mellékletét képezı egységes 
szerkezetben elfogadja. Megbízza a körjegyzıt, hogy a módosított 
alapító okiratot a magyar Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel végett nyújtsa be. 
 
B./ A Képviselı-testület az Intézményfenntartó társulás megállapodását 
a jegyzıkönyv melléklete szerint az egységes pedagógiai Szakszolgálat 
feladataival kiegészített módon elfogadja. 

 
                                   Határidı: azonnal, az alapító okiratban jelzett módosításoknál 2009.  
                                                           szeptember 1. 
                                    Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı és Boór Miklós iskolaigazgató 
 
 
 
2./ Ádánd község csatlakozási kérelme a Balatonföldvár és Térsége Végrehajtási       
     Társuláshoz 
     Elıterjesztı: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a mai napon 
érkezett a levél, mely Ádánd község Balatonföldvári  Végrehajtási Társuláshoz való  
csatlakozási kérelmét tartalmazza. Ehhez a balatonszemesi testület jóváhagyását kérik.  
 
Az elhangzottak után a képviselı-testület 9 igennel ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta. 

 
182/2009.(VIII.17.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
Balatonszemes község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Ádánd község felvételre kerüljön az adók 
és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésére létrehozott 
Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz, mint 
hatósági igazgatási társuláshoz. 
A társulási megállapodás fentiek szerinti módosításával egyetért és 
jóváhagyja, és felhatalmazza a  polgármestert – a társulásban részt vevı 
valamennyi önkormányzat döntését követıen - annak aláírásával. 
 
Határidı: azonnal és értelem szerint 
Felelıs: Takács József polgármester 

 
 
 
Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármesterek az együttes ülést 18.45 perckor bezárták, majd a balatonszemesi Képviselı-
testület egyedül folytatta tovább  a tanácskozást.  
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K.m.f. 

 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
    Dr. Valkó Zsuzsanna 
              körjegyzı 

 


