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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Balatonszemes, és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2012. december 11-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház  földszinti kis termében közösen 
15. 30 órakor kezdődő nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részéről: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Liber Árpád  Béla     Róka László műv.ház igazgató 
Ifj. Vasicsek László     Kertész Adél Kft. ügyv.igazgató 
Dr. Zóka László települési képviselők  Szilvai Renáta köztisztviselő   
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Gelencsérné Oszlár Viktória   
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő 
Gál Zoltán képviselő  
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Hosszú Péter képviselő 
 
Érdeklődő: 1 fő 
    
          
Takács  József polgármester Somogytúr település önkormányzatának képviselő-testülete 
távozását követően tartott szünet után megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 
6 fővel  jelen van, így az ülés határozatképes és a folytatólagosan tartott ülést 
megnyitotta. 
 
Antal János polgármester a szünet után, megállapítja, hogy a balatonőszödi képviselő-
testület 4 fővel továbbra is jelen van, ezért az ülés határozatképes és a továbbtanácskozást 
megnyitotta. 
 
 
Napirend:  
 
1./ Körjegyzőség létrehozására vonatkozó megállapodás felülvizsgálata. 
                 Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                                      Antal János Balatonőszöd polgármestere 
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             2./ Körjegyzőség megszüntető okirata. 
                  Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 

     Antal János Balatonőszöd polgármestere 
 
             3./ Megállapodás a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, alapító okirata. 
                  Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                                       Antal János Balatonőszöd polgármestere 
                                       

 4./  Egyéb közös aktuális ügyek. 
                   Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                                        Antal János Balatonőszöd polgármestere 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ Körjegyzőség létrehozására vonatkozó megállapodás felülvizsgálata. 
      Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                            Antal János Balatonőszöd polgármestere 
 
 
Liber Árpád Béla képviselő ellentmondást érez abban, hogy 11 fő a hivatal létszáma. Nem 
tiszta számára a jegyző helyettes státusza. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A körjegyzőség 2009. január 1-én került megalakításra 14 
fővel. Többször került sor létszámcsökkentésre. Legutóbb 2 nyugdíjba vonuló kolléganő 
létszáma lett zárolva, így maradtunk 11-en. 11 főből 1 körjegyző van. A jegyző helyettes, 
saját munkaköre mellett helyettesíti a jegyzőt annak távollétében, de nem jelent külön 
státuszt. A körjegyzőség megalakításakor a testületek úgy döntöttek, nem neveznek ki 
aljegyzőt, tehát a poszt nem került meghirdetésre. Két lehetőség van, vagy marad az eddigi 
felállás, vagy pedig pályázatot írunk ki az eljegyzői állásra. Az új jogszabály szerint 10 ezer 
fő alatti településeken nem kötelező az aljegyző kinevezése.  
 
ifj. Vasicsek László képviselő: Korábban lehetőségként felmerült, mi lenne akkor, ha valakit 
a körjegyzőségből áttennénk az iskolába. Ennek a gondolata azért merült fel benne, mert az 
iskolatitkári teendőket végző dolgozó már korábban elérte a nyugdíj korhatárt. Az 
iskolatitkári feladatokat ellátó személyt szintén átveszi az állam alkalmazásra. Január 1-e után 
esetlegesen fennállhat annak a veszélye, hogy az állam elbocsátja a nyugdíjas dolgozót, és 
nem helyi lakost fog alkalmazni. Ez a probléma áthidalható lenne, ha egy ember átkerülne az 
iskolához.  
 
Takács József polgármester: A testület előtt van a döntés lehetősége, azt viszont tudomásul 
kell venni, hogy Balatonszemesen évről-évre több a munka. El kellene gondolkodni többek 
közt azon, mennyi pályázatot nyújtottunk be, és milyen összegben? Szükség van a 11 
emberre, többletbevételeket hozunk minden területen. Emlékezteti Liber képviselő társát, 
hogy korábban a Kft-nél is voltak kiszervezések, és Móroczné majdnem egy ember státuszát 
lefedte egész évben. Volt egy testületi határozat, miszerint 13 főben állapították meg a Kft. 
létszámát, akkor a kiszervezett munkaerő is plusz személynek számít, mert azért fizet az 



 3

önkormányzat. Lényeg: 11 főre mindenképp szüksége van a hivatalnak, a szabadságok 
kiadása miatt, valamint a pályázatok miatt és a hivatali munka megfelelő szintű ellátása 
végett. Jelen pillanatban ¾ státuszról van szó, ennyit kér a testülettől. 
 
ifj. Vasicsek László képviselő: Továbbra is reálisnak tartja azt  a veszélyt, hogy az állam 
vidéki dolgozót alkalmazna az iskolában.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy a tankerület vezetője úgy nyilatkozott, ha 
megszűnik az iskolatitkári státusz, nem fognak mást alkalmazni. 
 
Antal János polgármester: Valószínűleg ez a kérdés nem merült volna fel, amennyiben az 
előző közös testületi ülésen nem ez lett volna az indoka a 11 főnek.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Közös hivatal létrehozása esetén lehetőség nyílik arra, 
hogy a polgármesterek közös meghatalmazással tovább alkalmazzák a jegyzőt. Ha a jegyző 
ilyen módon kerül kinevezésre, a jegyzőnek joga van a jelenleg alkalmazott közszolgálati 
dolgozókat tovább foglalkoztatni. A határozati javaslat ennek a jogszabálynak a figyelembe 
vételével készült, és semmi változtatást nem terveznénk. Bizonytalanságból eredően az 
iskolatitkár szerződése a tanév végéig meghosszabbításra kerülne. Sok feladatra lehet 
számítani az elkövetkező időben, ezért pillanatnyilag nem lenne célszerű a változtatás.  
 
Boór Miklós képviselő úgy érzi, fordított a veszély. Ha a tankerület úgy dönt, nem kell 
iskolatitkár, sokkal kisebb áldozat egy nyugdíjas dolgozónak felmondani, mint egy volt 
hivatali dolgozót kitenni a bizonytalanságnak.  
 
 Antal János polgármester: A jegyző asszony által elhangzottak alapján eldőlt a kérdés, 
marad a 11 fő. A polgármesterek tovább foglalkoztatják a jegyzőt, innentől a jegyző asszony 
joga, hogy az eddigi apparátust vigye tovább. Ezen kár vitatkozni. 
 
Dr. Zóka László képviselő: A jegyző asszony feladata a dolgozók kinevezése, de most a  
képviselő-testületek előtt van a közös hivatalról szóló megállapodás tervezet. Amennyiben a 
testületek úgy állapodnak meg, hogy a közös apparátus létszáma nem 11 fő, az lesz a jövőt 
illetően a mérvadó. Azt javasolja, és azt tudná megszavazni, hogy 1 fő kerüljön át az iskolába, 
mint iskolatitkár január 1-től. Aki már korábban dolgozott ott, annak ez nem jelentene nagy 
áttörést. Inkább működjön a hivatal 10 fővel, és amennyiben a későbbiekben szükség lesz az 
apparátus 1 fővel történő kiegészítésére, nem lesz olyan fájó egy embert felvenni, mint esetleg 
elküldeni valakit. Most itt a lehetőség, hogy vérveszteség nélkül át tudunk helyezni a 
hivatalból egy embert iskolatitkárnak. Összességében azt javasolja, 10 fővel menjen tovább a 
hivatal, 1 főt pedig helyezzünk át az iskolába.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A költségvetési törvény szerint 10,16 fő egy ilyen 
lakosságszámú település ellátásához szükséges hivatali létszám. Most tulajdonképpen 0,8 
főről vitatkozunk. Balatonszemesnek van olyan feladata, ami nem átlagos, pl. van egy 
üdülőterülete. Ahol nincs üdülőterület, vagy üdülőingatlan, sokkal kevesebb feladat merül fel, 
mint nálunk. Példaként említi, egy 2500 fős településnél lehet hogy akad 1000 adózó, míg egy 
Balatonszemes településnél ez 4000 adózót jelent. Amikor az új képviselő-testület 
megalakult, arról volt szó, hogy mivel a körjegyzőség végzi valamennyi intézmény 
gazdálkodását kiskincstári rendszerben, felesleges az iskolánál egy gazdasági vezető. Ennek 
alapján a testületek döntésére hoztuk át az iskolából a pénzügyi vezetőt (Arankát), a hivatalba. 
Így lett a körjegyzőségi hivatal létszáma 15 fő, az eredeti 14-hez képest. Azóta a 
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nyugdíjazások, prémium évek lejárta miatt 11 főre csökkent a létszám, mivel senkinek a 
helyére nem vettünk fel új dolgozót. Most is úgy látja, kell a 11 fő! Valószínűsíthető, hogy a 
jövőben nyugdíjas dolgozó nem lehet közszolgálati, így köztisztviselő sem. 
 
Antal János polgármester elmondja, hogy Fornyosné Erzsikét az őszödi önkormányzat 
alkalmazza, független a körjegyzőségtől és ő nem köztisztviselő. Eddig nem is merült fel az a 
kérdés, hogy őszödre kell egy közös hivatali alkalmazott, így ott nem kell egy plusz főben 
gondolkodni. 
 
Takács József polgármester úgy emlékszik, Fornyosné Erzsike nyugdíjazásakor Antal János 
polgármester úr azt kérte, Őszödön mindig legyen egy alkalmazott, aki kiszolgálja az ott élő 
embereket. Az sem állapot, hogy a három évvel korábbihoz képest három létszámot leépítünk, 
és még egy negyediket is építsünk le. Most az a cél, hogy rosszul működjön a hivatal? 
Leépítjük a létszámot, és be akarjuk bizonyítani, hogy rosszul dolgozik a polgármester és a 
jegyző?  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Nem az a cél. A kérdés az, január 1-től mennyi lesz a hivatal 
által ellátandó feladat. A feladathoz kell hozzárendelni a létszámot. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Jelen pillanatban semmivel nem csökkent a feladat, 
ugyanannyi, mint volt.  
 
Mihály Sándor alpolgármester azt szeretné, ha Balatonőszödön továbbra is megmaradna a 
hivatal, ne kelljen minden ügyes-bajos dologgal Balatonszemesre bejönni. Ehhez ragaszkodik, 
minden nap délelőtt legyen egy dolgozó az ottani hivatalban is. 
 
Antal János polgármester: Ezt nem Szemesnek kell megoldani, ezt Őszöd házon belül 
megoldotta, függetlenül a közös hivataltól. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Ezért van 11 fő számításba véve, hogy ezt is megoldjuk. 
Amennyiben Fornyosnét alkalmazza Balatonőszöd, és így oldódik meg a dolog, kérdés, hogy 
akkor  Szemesről senkinek nem kell átjárnia Őszödre ügyet intézni? A helyszíni ügyintézés 
egy dolog, de ettől függetlenül, hogy nem járnak át Őszödre a dolgozók, az Őszödi ügyeket is 
úgy intézik, mint a Szemesieket.  
 
Boór Miklós képviselő javasolja, bízzanak meg a körjegyző asszonyban, fel tudja mérni, 
hány emberre van szüksége, hiszen az évek alatt bebizonyította, helyt áll amit mondott. Nem 
gondolná, hogy kevesebb lesz most a feladat, inkább lesz egy olyan időszak, amikor sokkal 
több feladatot kell megoldani. Az átadás-átvételi dolgok irdatlan munkaerőt igényelnek. Kéri, 
szavazzanak neki bizalmat, fogadják el a véleményét. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az utolsó pillanatban a jogalkotó megadta azt a 
lehetőséget, hogy azok a polgármesterek, akik eddig is egyetértésben együtt tudtak érteni a 
jegyző személyét illetően, megtehessék azt, hogy egy ilyen megállapodással tovább viszik a 
működtetést. A mai napon a két polgármester együttesen megbízta a jegyzőt a  további 
jegyzői teendők ellátására. Ez csak úgy érvényes, ha mindkét polgármester aláírta. A 
körjegyzőség megszüntetése, és a közös hivatal megalapítása a képviselő-testületek 
hatáskörébe tartozik. A hivatal létszáma jelenleg 11 főből áll. Dönthet a testület úgy, hogy 
utasítja a jegyzőt, egy főt küldjön el, és a 2013. évi költségvetési rendeletben  10 főt határoz 
meg. Amennyiben 10 főt határoznak meg, úgy meg kell mondani, honnan fizessék ki az egy 
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dolgozónak járó végkielégítés összegét. Aranka annak idején úgy jött ide, hogy egy hármas 
megállapodást kellett aláírni, és minden esetben így működik a dolog. A régi munkáltató, az 
új munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésén alapszik a dolog, nem lehet ide-oda 
rakosgatni az embereket. Nem lehet azt mondani, holnaptól 10 fő a létszám, mert akkor a 
körjegyzőség alapító okiratát most kellene módosítani, és a költségvetési rendelet is 
módosításra szorulna.  
 
Dr. Zóka László képviselő fenntartja korábbi véleményét. Mivel új szervezetet hoznak létre, 
és ez majd január 1-től működik, a költségvetési rendeletet nem érinti. Január 1-től lenne csak 
a 10 fős létszám. Ha egy dolgozót felmentünk és nem lesz munkahelye, vagy pedig 
áthelyezéssel átmehet egy másik munkahelyre, minden valószínűség szerint az utóbbit 
választja. Jövőre idővel letisztázódnak a viszonyok, mennyivel lesz több, vagy kevesebb a 
munka, és ha kézzel foghatóan több lesz, a jegyző asszonynak van arra lehetősége, hogy kérje 
a létszámkeret bővítését. A képviselő-testületeknek van erre jogosítványa, mert saját maguk 
gazdálkodnak a költségvetésükkel. Még az is benne van a pakliban, hogy további 
létszámcsökkentés is lehet, mert a kormány intézkedése arról szól, azért hozták létre ezeket a 
változásokat, hogy minél kevesebb feladat maradjon az önkormányzatoknál. Ebben a 
helyzetben vérveszteség nélkül meg tudnánk oldani, hogy azt az egy dolgozót átmentsük a 
másik munkahelyre. 
 
Boór Miklós képviselő: Legbizonytalanabb az iskolatitkári állás. A főigazgató asszony 
elmondta, legtöbb helyen már megszüntették ezt állást, és igazgató helyettesi munkakörbe 
helyezték át a feladatokat. Bárkit rakunk iskolatitkárnak, annak nem biztosítjuk a jövőét, 
hanem a legbizonytalanabb álláshelyre tettük oda. Most olyan személy tölti be, akinek az 
egzisztenciája a nyugdíja miatt nem rendül meg. Bárki mást teszünk oda, annak lehetséges, 
hogy már 1-2 hónap múlva mennie kell. 
 
Gál Zoltán képviselő: Amennyiben az iskolatitkárt  átminősítették igazgató helyettessé, úgy 
egy álláshely felszabadult. 
 
Boór Miklós képviselő: Nem az iskolatitkárt minősítették át, csak a feladatkörét adták át az 
igazgató helyettesnek, ez által a munkakört megszüntették.  
 
Takács József polgármester: Ezért bizonytalan az iskolatitkári állás.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ki foglalkozik az én fiammal, vagy Vasicsek Lászlóval, hogy 
van-e állása? Balatonszemesen több száz ember van így, és nem tárgyaljuk ki. Senki nem 
foglalkozik a fiatalokkal, nagyon sajnálja őket. Itt az elvről van szó.  
 
Takács József polgármester: Foglalkozunk a problémával, keressük a befektetőket, a 
lehetőségeket. Nem lehet azt mondani, hogy nem foglalkozunk vele, de eddig sajnos 
eredménytelenül.  
 
Liber Árpád Béla képviselő szintén arra törekszik, hogy befektetőket hozzon. A létszámmal 
kapcsolatban most is azt mondja, amíg nem tudjuk mennyi a munka, nem tudjuk pontosan 
meghatározni a létszámot. Egyetért Dr. Zóka képviselő társával abban, hogy az a kolléganő, 
akit átvettek az iskolától, most zökkenőmentesen visszamehetne oda. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző kéri valamennyi jelen lévő képviselőt, szíveskedjenek a  11 
főre vonatkozó kérelmet elfogadni. 2009. óta 4 fővel csökkent a hivatal létszáma, emellett 1 
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fő prémium éves hagyta el a hivatalt, tehát 5 fővel csökkent a létszám. Ha ezek után még 
bárkit elküldenénk, nem menne az ügyintézés, ebben biztos lehet a képviselő-testület. Kéri, 
ezt higgyék el neki. Ha úgy látná, hogy az államigazgatási hatósági feladatokból sok elkerülne 
innen, akkor az eddigiekhez hasonlóan személyesen, de természetesen emberséges módon 
kezdeményezné a létszámcsökkentést. Példaként említi, hogy pillanatnyilag 6 pénztárat kell 
vezetni, az adóban a korábbi 3 fő helyett 2 fő dolgozik.  
 
Antal János polgármester: A gyámhatósági feladatokat átveszi a kormányhivatal. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A gyámhivatali feladatokat eddig is a balatonföldvári 
gyámhivatal látta el.  
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11 fős 
létszámra 3 igen és 1 nem szavazattal 2 tartózkodás ellenében nem tudott döntést hozni, 
ugyanakkor a 10 fős létszám sem került megszavazásra, Balatonőszöd községi önkormányzat 
Képviselő-testülete a fentieket követően szavazást nem tartott szükségesnek, illetve e 
határozatot hozta: 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az a kérdés, meg akarják-e alakítani a közös hivatalt?  
Érthetetlennek tartja, hogy a helyett, hogy a megállapodás tartalmáról érdemi vita folyna az 
egy létszámnál megakadt a tárgyalás, senki nem tárgyalja és nem vitatja, hogy jó-e a  
lakosságarányos működési költség biztosítása, a maximált 10.000,-Ft/fővel és sorolhatná 
milyen más fontos kérdés tisztázható lenne.  
 
Antal János polgármester: Mivel szemes eldöntötte a 11 főt, hozzanak olyan határozatot, 
hogy a költségvetésénél mindenképp visszatérnek rá. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Szemes nem döntötte el, mert szavazategyenlőség van. A 
többséghez 4 igen szavazat kellett volna.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Ha a közös hivatal megalakításáról dönt a testület, 
létszámot nem fog hozzá társítani, természetesen a törvényi felhatalmazás szerint jár el a 
jegyző és a Möt. 146/C § (3) bek. alapján a dolgozókat folyamatos jogviszonnyal kinevezi, ha 
a képviselő-testületek ezt nem veszik tudomásul, akkor döntenek a létszám csökkenésről és az 
azzal járó egyéb kérdésekről. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Várjuk meg a hétfői ülést, mert most nem volt teljes a testület 
létszáma. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Ameddig nem tudunk közös hivatalt felállítani, addig ne 
szüntessük meg a körjegyzőséget.  
 
Antal János polgármester: Van arra  törvényi előírás, hogy mindenképpen most kell 
meghatározni a létszámot? 
 
A képviselő-testületek tagjai folytatták a létszámról szóló vitát, de nem jutottak közös 
nevezőre. 
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Antal János polgármester úgy látja, a körjegyzőség munkájának zömét a balatonszemesi 
feladatok teszik ki. Azt javasolja az őszödi testületnek, ezt a témát már ne tárgyalják, fogadják 
el azt a döntést, amit a balatonszemesi testület hoz teljes létszámmal.  
 

Ezt a javaslatot az őszödi testület egyhangúlag elfogadhatónak tartotta. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetőt ez a helyzet vészesen emlékezteti egy régi képviselő-
testületre, akik egy időben állandóan az óvodai létszámot vizsgálták. Annak idején heteken 
keresztül táblázatokat gyártott, hogy bebizonyítsa, ennyi emberre van szükség. A végén 
bebizonyosodott, hogy még mindig ez a legolcsóbb működés. Nem tudja, a hivatalban mennyi 
a feladat, de amióta az óvoda ügyeit is ott intézik, valamint nyertek két uniós pályázaton, 
sokat tartózkodik benn. Azt látja, nagyon sokat dolgoznak, és sokkal több adminisztráció van, 
mint egy évvel ezelőtt. Véleménye szerint meg kellene szavazni a bizalmat a jegyzőnek, ő 
döntse el, hány fővel tudja ellátni a munkát. 
 
Boór Miklós képviselő egyetért Icával. A bizalmat meg kell szavazni. Áthidaló megoldást 
javasol. Jegyző asszony szeptemberben meg tudja mondani, ennyi emberre szükség van-e a 
feladatok ellátásához, vagy esetleg kevesebbel is megoldható. Addig az iskolatitkári státusz 
sorsa is rendeződik. Ha esetleg 1 főre nem lenne szükség a hivatalnál, az iskolatitkári állás 
pedig megmarad, még mindig átadható egy fő az iskolának. Kéri, bízzanak meg a jegyző 
asszonyban. 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen  
szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat   280/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 
 
A Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
körjegyzőség társulási megállapodását, ill. hatályos ügyrendet 
felülvizsgálta, az ügyrendet a szerint veszi tudomásul. Felhívja a jegyző 
figyelmét, hogy a közös hivatal 11 fős létszámára  a költségvetés 
ismeretében és legkésőbb 2013. szeptemberében vissza kell térni. 
 

       Határidő: 2012. december 31, ill. 2013. szeptember 30. 
       Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna Jegyző 
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 101/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
A Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyzőség 
társulási megállapodását, ill. hatályos ügyrendet felülvizsgálta, az 
ügyrendet a szerint veszi tudomásul. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 
közös hivatal 11 fős létszámára  a költségvetés ismeretében és legkésőbb 
2013. szeptemberében vissza kell térni. 
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       Határidő: 2012. december 31, ill. 2013. szeptember 30. 
       Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna Jegyző 
 

 
 
2./ Körjegyzőség megszüntető okirata. 
      Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                            Antal János Balatonőszöd polgármestere 

   (Írásos előterjesztés mellékelve.) 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 281/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi 
LXV. (Ötv) alapján Balatonszemes - Balatonőszöd Községek 
önkormányzatai által 2009. január 1-i hatállyal létrehozott körjegyzőséget 
2012. december 31-i hatállyal megszünteti és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv.  – továbbiakban: Möt 
alapján –  2013. január 1-i hatállyal –  közös Önkormányzati hivatalt hoz 
létre. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntető okiratot a körjegyzővel 
együtt aláírja. 
 
Határidő: 2012. december 31 
Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 

                               
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  102/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi 
LXV. (Ötv.) alapján Balatonszemes - Balatonőszöd Községek 
önkormányzatai által 2009. január 1-i hatállyal létrehozott körjegyzőséget 
2012. december 31-i hatállyal megszünteti és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv.  – továbbiakban: Möt 
alapján –  2013. január 1-i hatállyal –  közös Önkormányzati hivatalt hoz 
létre. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszüntető okiratot a körjegyzővel 
együtt aláírja. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Antal János polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
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 3./ Megállapodás a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, alapító okirata. 
      Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                            Antal János Balatonőszöd polgármestere 

     (Írásos előterjesztés mellékelve.) 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és  1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 282/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonszemes/,- ill. Balatonőszöd Községek Önkormányzata a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv.  – 
továbbiakban: Möt alapján –  
2013. január 1-i hatállyal - közös Önkormányzati hivatalt hoznak létre: 
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal névvel.  
A Közös Önkormányzati Hivatal – munkáltatói jogutódlás kivételével – 
teljes jogutódja a Balatonszemes-Balatonőszöd községek 
Körjegyzőségének, melyet az alapító önkormányzatok 2009. január 01-én 
hoztak létre és 2012. december 31-i hatállyal megszüntetnek. A jogutód 
közös hivatalt változatlan székhellyel  8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 
23. 
 
A Képviselő-testület a megszüntető okiratot és az alapító okiratot a 
jegyzőkönyv mellékletének megfelelő -  változatlan - tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy az 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága felé a közös hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodással együtt – törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel végett - nyújtsák be. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi Balatonszemes és Balatonőszöd  
polgármestereinek a Möt 146/C (2) bek. alapján és a 83 § b. pontjára 
tekintettel létrehozott megállapodását, mely szerint a közös hivatal 
vezetőjeként – jegyzőjeként – a körjegyző Dr. Valkó Zsuzsanna kerül 
kinevezésre, aki a Möt 146/C (3) bek. alapján a körjegyzőségben 
közszolgálati jogviszonyban állókat továbbfoglalkoztatja, így valamennyi 
érintett  közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül.  
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: polgármester/jegyző 
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A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  103/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonszemes/,- ill. Balatonőszöd Községek Önkormányzata a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. tv.  – 
továbbiakban: Möt alapján –  
2013. január 1-i hatállyal - közös Önkormányzati hivatalt hoznak létre: 
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal névvel.  
A Közös Önkormányzati Hivatal – munkáltatói jogutódlás kivételével – 
teljes jogutódja a Balatonszemes-Balatonőszöd községek 
Körjegyzőségének, melyet az alapító önkormányzatok 2009. január 01-én 
hoztak létre és 2012. december 31-i hatállyal megszüntetnek. A jogutód 
közös hivatalt változatlan székhellyel  8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 
23. 
 
A Képviselő-testület a megszüntető okiratot és az alapító okiratot a 
jegyzőkönyv mellékletének megfelelő -  változatlan - tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy az 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága felé a közös hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodással együtt – törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel végett - nyújtsák be. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi Balatonszemes és Balatonőszöd  
polgármestereinek a Möt 146/C (2) bek. alapján és a 83 § b. pontjára 
tekintettel létrehozott megállapodását, mely szerint a közös hivatal 
vezetőjeként – jegyzőjeként – a körjegyző Dr. Valkó Zsuzsanna kerül 
kinevezésre, aki a Möt 146/C (3) bek. alapján a körjegyzőségben 
közszolgálati jogviszonyban állókat továbbfoglalkoztatja, így valamennyi 
érintett  közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül.  
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: polgármester/jegyző 
 

 
 
 
4./  Egyéb közös aktuális ügyek. 
       Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                             Antal János Balatonőszöd polgármestere 
 
Egyéb aktuális ügyek keretében felmerült a közös időszaki lap további  szerkesztése.  
amelynek kapcsán ismertetésre került, hogy sem a szerkesztő bizottság – és felelős szerkesztő 
- , sem a kiadó személyi változása nincs olyan módon előkészítve, hogy rendezhető lenne, 
ezért mindaddig, amíg döntésre nem érett meg a változás, a bejegyzettek szerint működik 
tovább.  
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Antal János polgármester jelezte, hogy a felelős kiadó képviselőjeként igényt tart arra, hogy  
korábban tudjon meg változtatásra vonatkozó elképzeléseket és mindazt ami a lappal 
kapcsolatos problémákat jelent. 
 
 
 
4./1 BTKT határozat elfogadása 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 283/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának képviselő Testülete  a 
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás 89/2012 (XI.15.) BTKT 
határozatát tudomásul veszi és a határozat tartalma szerinti  társulási 
megállapodás módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a TKT szervezetét 
értesítse, valamint a módosított társulási szerződést – a körjegyzővel együtt 
- aláírja. 
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: Takács József Polgármester dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 

 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  104/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzata a Balatonföldvár Többcélú 
Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás 89/2012 (XI.15.) BTKT 
határozatát tudomásul veszi és a határozat tartalma szerinti  társulási 
megállapodás módosítását jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a TKT szervezetét 
értesítse, valamint a módosított társulási szerződést – a körjegyzővel együtt 
- aláírja. 
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: Antal János polgármester és  
              dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
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Mivel több mindkét testületet érintő közös napirend, tárgy, kérdés nem volt Takács József 
Balatonszemes polgármestere és Antal János Balatonőszöd polgármestere a közös  képviselő-
testületi ülést 17 óra 25 perckor bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Antal János                                                                Takács József 
            polgármester                  polgármester 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
körjegyző 

 
 
 
 
 


