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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr  Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek 2012. december 11-én 13.30. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház  földszinti kis termében közösen megtartott  nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részéről: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Dr. Nagy Gábor körjegyző (Somogytúr) 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv.ház igazgató 
Liber Árpád  Béla     Szántóné Pesti Amália jkv. 
Ifj. Vasicsek László                Szilvai Renáta köztisztviselő   
Dr. Zóka László települési képviselők    
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Androsics Ferenc Krisztián  
Gál Zoltán települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
 
Hosszú Péter települési képviselő 
 
Somogytúr Községi Önkormányzat részéről: 
 
Müller Tibor polgármester 
Nemes László 
Tardi Györgyné 
Tarrné Szekeres Zsuzsanna települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
 
Horváth István települési képviselő 
 
 
Érdeklődő: 1 fő 
    
          
Takács  József polgármester köszönti a Képviselő-testületek tagjait, és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 7 fővel jelen van, így az ülés 
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határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonőszödi 
képviselő-testület 4 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Müller Tibor polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a somogytúri 
képviselő-testület 4 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester előterjesztette a  napirend  tervezeteit.  
 

1./ Közoktatási intézményfenntartó társulás szerződésének felülvizsgálata. 
                 Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                                      Antal János Balatonőszöd polgármestere 

   Müller Tibor Somogytúr polgármestere                              
 
             2./ Reich Károly általános iskola, sportiskola, alapfokú művészetoktatási                
                   intézmény egységes pedagógiai szakszolgálat intézmény megszüntetése. 
                   Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 

    Antal János Balatonőszöd polgármestere 
    Müller Tibor Somogytúr polgármestere 

 
             3./ Megállapodás az általános iskola további működtetéséről. 
                  Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                                      Antal János Balatonőszöd polgármestere 

    Müller Tibor Somogytúr polgármestere 
                                       

 4./  Nyitnikék Óvoda társulási megállapodása és alapító okiratának  
       felülvizsgálata. 

                   Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                                        Antal János Balatonőszöd polgármestere 

     Müller Tibor Somogytúr polgármestere 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ Közoktatási intézményfenntartó társulás szerződésének felülvizsgálata. 
      Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                            Antal János Balatonőszöd polgármestere 
                            Müller Tibor Somogytúr polgármestere              
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy ez év április 23-
án közösen döntöttek az általános iskola és az óvoda társulási szerződéséről. A települések 
létrehozták az intézményfenntartói társulást. A társulási szerződés Felülvizsgálatára azért 
került sor, mert a Köznevelési törvény alapján az általános iskola működtetése állami feladattá 
válik, csak az óvodai hatáskör marad az önkormányzatoknál. A társulási szerződés 
módosítását azért javasoljuk, mert a törvény alapján kikerülne a társulás hatálya alól az 
általános iskola. Az állam egy központi intézmény fenntartó társulás lesz, aki a fenntartói 
jogait úgy gyakorolja, hogy az országban meglévő általános iskoláknak a fenntartását ún. 
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beolvasztással egy nagy intézménnyé fogja „összegyúrni” és a fenntartói jogokat gyakorolni.  
A törvény külön választotta működési és fenntartói jogokat. A mi esetünkben Balatonszemes 
kérte, és megkapta a működtetés jogát az intézmény ingó és ingatlan dolgai felett. A 
határozati javaslat részletesen tartalmazza, hogy milyen döntéseket kell meghozni. A mai 
rendkívüli ülésre azért került sor, mert a járási tankerületnek holnap 10 óráig át kell adni a 
fenntartói jogokat tartalmazó dokumentumokat. Az alapító okirat és a társulási szerződés 
módosítása szükséges.  
 
Dr. Zóka László képviselő a társulási szerződés egyes részeinek pontosítását kéri. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző:  A képviselő úr jól értelmezte a tervezetet, alternatív 
módon kerültek bele egyes részek. Ha a képviselő-testület a későbbiekben a közös hivatalt 
megalakítja, akkor akként kell majd módosítani. 
 
Dr. Nagy Gábor körjegyző: Felesleges a társulást így megszüntetni, hogy mind a három 
testület össze van hívva, hiszen a törvény erejénél fogva a közoktatási társulás december 31-
én meg fog szűnni. A körjegyző asszonynak abban igaza van, hogy alternatív módon 
felvállalták a feladatokat, és 6 hónapon belül új szerződést lehet kötni az önkormányzatoknak. 
Ez korábban úgy hangzott el, hogy járáson kívül nem lehetséges, de ez az alternatíva 
megbukott. A képviselő-testületnek szíve joga, kivel kötnek társulási szerződést, akár járáson 
kívül, akár járáson belül. Egy gond van, mégpedig az, hogy az óvoda alapító okiratát nem 
lenne most célszerű módosítani, mert az állam elviszi az iskolát, az óvodának pedig nincs OM 
azonosítója, azt külön meg kell kérni.  
 
Takács József polgármester elmondja, hogy az óvodának van OM azonosítója, mert önálló 
intézmény, emellett nagyon jó híre van. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az iskoláról áprilisban levettük a konyhát, így kizárólag 
alapoktatási feladatokat lát el. Ennek alapján ezt az oktatási intézményt meg fogjuk tudni 
szüntetni, az Államkincstár pedig hivatalból be tudja jegyezni a mi megszüntetésünk alapján. 
Egyszerű a megoldás, egy alapító okirat alapján az iskolát megszüntetjük egy megszüntető 
okirattal, az óvoda alapító okiratát  pedig tudjuk módosítani, hiszen az egy önálló intézmény.  
 
Antal János polgármester: Ez a bizonyos beolvadás így van leírva a törvényben, vagy úgy 
szerepel, hogy változik a fenntartó? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Így van leírva a törvényben. Jogutódja lesz a központi 
intézet a fenntartói jogoknak, és jogutódja lesz a mi esetünkben a működtetésnek a 
balatonszemesi önkormányzat, mert kikérte a működtetést. Kettős jogutódja lesz az 
intézménynek.  
 
Antal János polgármester elmondja, nem teljesen nyugodt, vannak kétségei, de elfogadja a 
választ. Ha megszüntetünk egy intézményt, akkor mit adunk át? 
 
Liber Árpád Béla képviselő: Három önkormányzat hozta létre a társulást. Nem érti, miért 
kell szavazni, hiszen úgy lesz, ahogy a törvény előírja. Nem célszerű ezen vitázni.  
 
Dr. Nagy Gábor körjegyző: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
fogadott el olyan határozatot, hogy átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a 
működést? 
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Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Még nem, majd most fogunk dönteni. 
 
Boór Miklós képviselő: Amíg lehetett, addig nem akartuk ezt megtenni. Mint iskolaigazgató, 
igazán nehéz helyzetben van. Valami olyan szűnik meg, ami eddig nagyon jól működött. 
Valószínű, nem az ilyen iskolák miatt kellett a Köznevelési törvényt módosítani. Ha minden 
intézmény így működött volna, mint a szemesi, akkor nem biztos, hogy gondot okozott volna, 
mi is van az iskolákkal. Tény, hogy anyagi vonzata is van, az állam nagyon kivonult a 
közoktatás finanszírozásából. Sajnálja, hogy egy ilyen jól működő rendszernek egy 
kardvágással vége lett. Azt kéri, amennyiben döntenek, úgy döntsenek, hogy az az 5 ember, 
aki a működtetésénél megmenthető, meneküljön meg. Ez valójában a három takarítót és a két 
karbantartót érinti. Köszönetét fejezi a fenntartóknak mindazért, amit eddig az iskoláért 
megtettek. 
 
Antal János polgármester felhívja a figyelmet, hogy most az 1./ napirendről kell dönteni, 
ezért ne térjenek el a témától. Haladjunk következetesen végig! 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 276/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

BALATONSZEMES Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
közoktatásról szóló 2011. évi CXC tv. / -továbbiakban:  Nkt/ valamint a 2012. évi 
CLXXXVIII.tv. / továbbiakban: Áft/ a BALATONSZEMES BALATONŐSZÖD 
és  SOMOGYTÚR Községi Önkormányzat Képviselő-testületei  által közösen 
fenntartott Iskola  és Óvodai ellátás Intézmény-fenntartó Társulás egyes 
feladatainak  állami fenntartásba vételről  szóló rendelkezései betartása 
érdekében az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ Az Áft 3  §-a alapján társulási szerződésüket akként módosítják, hogy  2013. 
január 1-től állami köznevelési alapfeladatot nem látnak el, ezért: 

Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr  Községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek fenntartásában és irányítása alatt álló  
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot – továbbiakban: Iskola – 
fenntartást 2012. december 31-i hatállyal társulási szerződésük szövegéből 
(valamennyi fenntartói jogra és kötelezettségre utaló szöveggel együtt)  törlik és 
kizárólag Balatonszemes-Balatonőszöd – Somogytúr  Óvodai ellátás 
Intézmény-fenntartó Társulásra változtatják. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert, hogy a köznevelési 
alapfeladatot már nem tartalmazó – kizárólag óvodára vonatkozó – és az új 
törvényi felhatalmazást tartalmazó   hivatkozásokkal módosított társulási 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal és 15 napon belül 
Felelős: Takács József polgármester 
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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 97./ 2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
BALATONŐSZÖD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
közoktatásról szóló 2011. évi CXC tv. / -továbbiakban:  Nkt/ valamint a 2012. évi 
CLXXXVIII. tv. / továbbiakban: Áft/ a BALATONSZEMES BALATONŐSZÖD 
és  SOMOGYTÚR Községi Önkormányzat Képviselő-testületei  által közösen 
fenntartott Iskola  és Óvodai ellátás Intézmény-fenntartó Társulás egyes 
feladatainak  állami fenntartásba vételről  szóló rendelkezései betartása 
érdekében az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ Az Áft 3  §-a alapján társulási szerződésüket akként módosítják, hogy  2013. 
január 1-től állami köznevelési alapfeladatot nem látnak el, ezért: 

Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr  Községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek fenntartásában és irányítása alatt álló  
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot – továbbiakban: Iskola – 
fenntartást 2012. december 31-i hatállyal társulási szerződésük szövegéből 
(valamennyi fenntartói jogra és kötelezettségre utaló szöveggel együtt)  törlik és 
kizárólag Balatonszemes-Balatonőszöd – Somogytúr  Óvodai ellátás 
Intézmény-fenntartó Társulásra változtatják. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert, hogy a köznevelési 
alapfeladatot már nem tartalmazó – kizárólag óvodára vonatkozó – és az új 
törvényi felhatalmazást tartalmazó   hivatkozásokkal módosított társulási 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal és 15 napon belül 
Felelős: Antal János  polgármester 
 

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

 
Somogytúr Községi Önkormányzat 129/A/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 
 

SOMOGYTÚR Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
közoktatásról szóló 2011. évi CXC tv. / -továbbiakban:  Nkt/ valamint a 2012. évi 
CLXXXVIII. tv. / továbbiakban: Áft/ a BALATONSZEMES BALATONŐSZÖD 
és  SOMOGYTÚR Községi Önkormányzat Képviselő-testületei  által közösen 
fenntartott Iskola  és Óvodai ellátás Intézmény-fenntartó Társulás egyes 
feladatainak  állami fenntartásba vételről  szóló rendelkezései betartása 
érdekében az alábbi határozatot hozzák: 
 
1./ Az Áft 3  §-a alapján társulási szerződésüket akként módosítják, hogy  2013. 
január 1-től állami köznevelési alapfeladatot nem látnak el, ezért: 
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Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr  Községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek fenntartásában és irányítása alatt álló  
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot – továbbiakban: Iskola – 
fenntartást 2012. december 31-i hatállyal társulási szerződésük szövegéből 
(valamennyi fenntartói jogra és kötelezettségre utaló szöveggel együtt)  törlik és 
kizárólag Balatonszemes-Balatonőszöd – Somogytúr  Óvodai ellátás 
Intézmény-fenntartó Társulásra változtatják. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert, hogy a köznevelési 
alapfeladatot már nem tartalmazó – kizárólag óvodára vonatkozó – és az új 
törvényi felhatalmazást tartalmazó   hivatkozásokkal módosított társulási 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal és 15 napon belül 
Felelős: Müller Tibor polgármester 

 
 
 2./ Reich Károly általános iskola, sportiskola, alapfokú művészetoktatási                
     intézmény egységes pedagógiai szakszolgálat intézmény fenntartói jogának  
     megszüntetése 
     Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                           Antal János Balatonőszöd polgármestere 
                           Müller Tibor Somogytúr polgármestere 
 
 
Liber Árpád Béla képviselő: A balatonföldvári kistérségi ülésen szóba került az Egységes 
Pedagógia Szakszolgálat sorsa.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A település feladatátvállalási megállapodással látta el az 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, amely a Nkt értelmében szintén állami feladat. Az 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átadása is megtörténik, működtetésére vonatkozóan 
ugyanaz a helyzet, mint a többi feladatnál. A dologi  
 
Müller Tibor polgármester elmondja, eleinte szégyellte, hogy szinte semmit nem ért az 
egészből, de amikor látta a médiában, hogy ott is sokan hasonló gondokkal küzdenek, teljesen 
megnyugodott. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző szeretné, ha valamennyi település képviselő-testülete 
megbízná és felhatalmazná Balatonszemes Község polgármesterét arra, hogy az intézmény 
fenntartására vonatkozó megállapodást az Önök nevében is aláírja, annál is inkább mert 
nálunk ez a speciális helyzet van, hogy a fenntartói jogokat a közös testületi ülésnek kell 
megszüntetni és átadni. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Ez nagyon szépen le van írva a határozati javaslatban, ha 
szükséges, akkor megszüntető okirat lesz, ha nem akkor nem.  
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal és 1 nem szavazattal,   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat 277/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat, mint alapító a társult (B.őszöd és Somogytúr) 
önkormányzatokkal, mint volt fenntartókkal egyetértésben  az intézményt  állami  
intézményrendszerébe történő beolvadása miatt megszüntetik. Az intézmény 
fenntartói jogát a 2012. évi CLXXXVIII. tv. értelmében a –  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  (továbbiakban: Központ) – átadják, melynek 
megállapodásba történő rögzítésére Balatonszemes Községi önkormányzat 
polgármesterét, mint székhely település – gesztor – önkormányzatának képviselőjét 
jelölik ki.  Balatonszemes Község Polgármestere jelen határozat alapján jogosult az 
intézményfenntartó társulás nevében és helyében teljes jogkörben eljárni, teljes 
joghatályú nyilatkozatot tenni és aláírást, mint a társult önkormányzatok által 
megbízott képviselő teljesíteni. 
 
- Felhatalmazzák Balatonszemes Község Önkormányzatának polgármesterét, 
hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőinek megbízása alapján is  
Nkt. 79. § (1) bekezdése szerint szervnek (a továbbiakban: hivatal) és az állami 
intézményfenntartó központnak (a továbbiakban: Központ) a döntést soron kívül 
továbbítsa. 
 
- A társult önkormányzatoknak a társulásba bevitt és elszámolandó közös 
vagyona nincs, a társulás fennállása alatt nem keletkezett, az érintett intézmény 
működtetése kizárólag Balatonszemes községi Önkormányzat ingó és ingatlan 
vagyonát, javait tartalmazzák.  
 
- A társult önkormányzatoknak nyilatkoznak, hogy elszámolandó, uniós, vagy 
hazai támogatást tartalmazó közös projektje nincs. 
 
- A társulásban részt vevő önkormányzatok külön-külön és egyhangúan is 
tudomásul veszik, hogy a fenntartói jogok átadásával egyidejűleg az általuk közösen 
ellátott alapfokú közoktatási feladatok intézményének működtetését Balatonszemes 
községi önkormányzat, mint egyedüli tulajdonos vállalta és látja el. A társulás 
megszűnt feladatainak további működtetési jogainak és kötelezettségeinek 
jogutódjaként Balatonszemes Községi Önkormányzat jelölendő meg. 
 
 
 Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr  Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek fenntartásában és irányítása alatt álló  Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatot mely intézménynek:  
- Törzskönyvi azonosító száma: 396299 
- KSH számjele: 15396293-8010-322-14 
- OM azonosítója: 034100 
2012. december 31-i hatállyal megszünteti, felhatalmazza a polgármestereket, hogy 
amennyiben szükséges a megszüntető okiratot készítsék (készítessék)  el és azt az 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának nyújtsák beű az államháztartásról 
szóló  
 
Felhatalmazza Balatonszemes község polgármesterét, hogy: 
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- Az intézmény határozott időre  kinevezett vezetőjét Boór Miklós iskola 
igazgatót áthelyezéssel határozott idejű vezetői megbízással és határozatlan idejű 
pedagógus munkakörben áthelyezését az Intézetbe bonyolítsa le. 
- Felkéri az iskola vezetőjét és az intézmény gazdálkodását külön szolgáltatási 
szerződéssel végző körjegyzőség vezetőjét, hogy a pedagógiai és oktató nevelő 
munkát közvetlenül  segítő alkalmazottaknak – határozatlan időre kinevezett 
közalkalmazotti – létszámát a Központhoz történő „áthelyezését” bonyolítsa le, ill. 
segítse elő. 
- Felkéri a körjegyzőséget, hogy az egyéb alkalmazottak 5 fő áthelyezésével 
kapcsolatos feladatokat készítse elő és bonyolítsa le. 
- Felkéri a körjegyzőséget és az intézmény vezetőjét, hogy a megállapodás 
mellékletét képező dokumentumokat – szükség szerint elektronikus formában – 
készítsék el és továbbítsák azt a Központ felé. 
 
Határidő: december 13, ill. december 31. 
Felelős: értelem szerint Takács József polgármester 
                                         Antal János polgármester 
                                         Müller Tibor polgármester 
                                         Boór Miklós iskola igazgató 
                                         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 98/ 2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat a társult  (B.szemes és Somogytúr) 
önkormányzatokkal, mint volt fenntartókkal egyetértésben  az intézményt  állami  
intézményrendszerébe történő beolvadása miatt megszüntetik. Az intézmény 
fenntartói jogát a 2012. évi CLXXXVIII. tv. értelmében a –  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  (továbbiakban: Központ) – átadják, melynek 
megállapodásba történő rögzítésére Balatonszemes Községi önkormányzat 
polgármesterét, mint székhely település – gesztor – önkormányzatának képviselőjét 
jelölik ki.  Balatonszemes Község Polgármestere jelen határozat alapján jogosult az 
intézményfenntartó társulás nevében és helyében teljes jogkörben eljárni, teljes 
joghatályú nyilatkozatot tenni és aláírást, mint a társult önkormányzatok által 
megbízott képviselő teljesíteni. 
 
- Felhatalmazzák Balatonszemes Község Önkormányzatának polgármesterét, 
hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőinek megbízása alapján is  
Nkt. 79. § (1) bekezdése szerint szervnek (a továbbiakban: hivatal) és az állami 
intézményfenntartó központnak (a továbbiakban: Központ) a döntést soron kívül 
továbbítsa. 
 
- A társult önkormányzatoknak a társulásba bevitt és elszámolandó közös 
vagyona nincs, a társulás fennállása alatt nem keletkezett, az érintett intézmény 
működtetése kizárólag Balatonszemes községi Önkormányzat ingó és ingatlan 
vagyonát, javait tartalmazzák.  
 
- A társult önkormányzatoknak nyilatkoznak, hogy elszámolandó, uniós, vagy 
hazai támogatást tartalmazó közös projektje nincs. 
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- A társulásban részt vevő önkormányzatok külön-külön és egyhangúan is 
tudomásul veszik, hogy a fenntartói jogok átadásával egyidejűleg az általuk közösen 
ellátott alapfokú közoktatási feladatok intézményének működtetését Balatonszemes 
községi önkormányzat, mint egyedüli tulajdonos vállalta és látja el. A társulás 
megszűnt feladatainak további működtetési jogainak és kötelezettségeinek 
jogutódjaként Balatonszemes Községi Önkormányzat jelölendő meg. 
 
 
 Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr  Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek fenntartásában és irányítása alatt álló  Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatot mely intézménynek:  
- Törzskönyvi azonosító száma: 396299 
- KSH számjele: 15396293-8010-322-14 
- OM azonosítója: 034100 
2012. december 31-i hatállyal megszünteti, felhatalmazza a polgármestereket, hogy 
amennyiben szükséges a megszüntető okiratot készítsék (készítessék)  el és azt az 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának nyújtsák be az államháztartásról 
szóló  
 
Felhatalmazza Balatonszemes község polgármesterét, hogy: 
- Az intézmény határozott időre  kinevezett vezetőjét Boór Miklós iskola 
igazgatót áthelyezéssel határozott idejű vezetői megbízással és határozatlan idejű 
pedagógus munkakörben áthelyezését az Intézetbe bonyolítsa le. 
- Felkéri az iskola vezetőjét és az intézmény gazdálkodását külön szolgáltatási 
szerződéssel végző körjegyzőség vezetőjét, hogy a pedagógiai és oktató nevelő 
munkát közvetlenül  segítő alkalmazottaknak – határozatlan időre kinevezett 
közalkalmazotti – létszámát a Központhoz történő „áthelyezését” bonyolítsa le, ill. 
segítse elő. 
- Felkéri a körjegyzőséget, hogy az egyéb alkalmazottak 5 fő áthelyezésével 
kapcsolatos feladatokat készítse elő és bonyolítsa le. 
- Felkéri a körjegyzőséget és az intézmény vezetőjét, hogy a megállapodás 
mellékletét képező dokumentumokat – szükség szerint elektronikus formában – 
készítsék el és továbbítsák azt a Központ felé. 
 
Határidő: december 13, ill. december 31. 
Felelős: értelem szerint Takács József polgármester 
                                         Antal János polgármester 
                                         Müller Tibor polgármester 
                                         Boór Miklós iskola igazgató 
                                         Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
   

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

 
Somogytúr Községi Önkormányzat 129/B/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat a társult  (B.szemes és Somogytúr) 
önkormányzatokkal, mint volt fenntartókkal egyetértésben  az intézményt  állami  
intézményrendszerébe történő beolvadása miatt megszüntetik. Az intézmény 
fenntartói jogát a 2012. évi CLXXXVIII. tv. értelmében a –  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ  (továbbiakban: Központ) – átadják, melynek 
megállapodásba történő rögzítésére Balatonszemes Községi önkormányzat 
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polgármesterét, mint székhely település – gesztor – önkormányzatának képviselőjét 
jelölik ki.  Balatonszemes Község Polgármestere jelen határozat alapján jogosult az 
intézményfenntartó társulás nevében és helyében teljes jogkörben eljárni, teljes 
joghatályú nyilatkozatot tenni és aláírást, mint a társult önkormányzatok által 
megbízott képviselő teljesíteni. 
 
- Felhatalmazzák Balatonszemes Község Önkormányzatának polgármesterét, 
hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőinek megbízása alapján is  
Nkt. 79. § (1) bekezdése szerint szervnek (a továbbiakban: hivatal) és az állami 
intézményfenntartó központnak (a továbbiakban: Központ) a döntést soron kívül 
továbbítsa. 
- A társult önkormányzatoknak a társulásba bevitt és elszámolandó közös 
vagyona nincs, a társulás fennállása alatt nem keletkezett, az érintett intézmény 
működtetése kizárólag Balatonszemes községi Önkormányzat ingó és ingatlan 
vagyonát, javait tartalmazzák.  
- A társult önkormányzatoknak nyilatkoznak, hogy elszámolandó, uniós, vagy 
hazai támogatást tartalmazó közös projektje nincs. 
- A társulásban részt vevő önkormányzatok külön-külön és egyhangúan is 
tudomásul veszik, hogy a fenntartói jogok átadásával egyidejűleg az általuk közösen 
ellátott alapfokú közoktatási feladatok intézményének működtetését Balatonszemes 
községi önkormányzat, mint egyedüli tulajdonos vállalta és látja el. A társulás 
megszűnt feladatainak további működtetési jogainak és kötelezettségeinek 
jogutódjaként Balatonszemes Községi Önkormányzat jelölendő meg. 
 
 Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr  Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek fenntartásában és irányítása alatt álló  Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatot mely intézménynek:  
- Törzskönyvi azonosító száma: 396299 
- KSH számjele: 15396293-8010-322-14 
- OM azonosítója: 034100 
2012. december 31-i hatállyal megszünteti, felhatalmazza a polgármestereket, hogy 
amennyiben szükséges (a 2011. évi CXCV.tv. – továbbiakban: Áht.  alapján) a 
megszüntető okiratot készítsék (készítessék)  el és azt az Államkincstár Somogy 
Megyei Igazgatóságának nyújtsák be az Áht 11 §-a és az Á  
 
Felhatalmazza Balatonszemes község polgármesterét, hogy: 
- Az intézmény határozott időre  kinevezett vezetőjét Boór Miklós iskola 
igazgatót áthelyezéssel határozott idejű vezetői megbízással és határozatlan idejű 
pedagógus munkakörben áthelyezését az Intézetbe bonyolítsa le. 
- Felkéri az iskola vezetőjét és az intézmény gazdálkodását külön szolgáltatási 
szerződéssel végző körjegyzőség vezetőjét, hogy a pedagógiai és oktató nevelő 
munkát közvetlenül  segítő alkalmazottaknak – határozatlan időre kinevezett 
közalkalmazotti – létszámát a Központhoz történő „áthelyezését” bonyolítsa le, ill. 
segítse elő. 
- Felkéri a körjegyzőséget, hogy az egyéb alkalmazottak 5 fő áthelyezésével 
kapcsolatos feladatokat készítse elő és bonyolítsa le. 
- Felkéri a körjegyzőséget és az intézmény vezetőjét, hogy a megállapodás 
mellékletét képező dokumentumokat – szükség szerint elektronikus formában – 
készítsék el és továbbítsák azt a Központ felé. 
 
Határidő: december 13, ill. december 31. 
Felelős: értelem szerint Takács József polgármester 
                                         Antal János polgármester 
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                                         Müller Tibor polgármester 
                                         Boór Miklós iskola igazgató 
                                         Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
   

   
 
3./ Megállapodás az általános iskola további működtetéséről. 
      Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                            Antal János Balatonőszöd polgármestere 
                            Müller Tibor Somogytúr polgármestere 
 
 
 
Antal János polgármester: Szükséges-e egyáltalán megállapodást kötni a további 
működtetésről, amikor azt Balatonszemes már vállalta? A működtetés kérdése innentől eldőlt. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Ma már írásban is megkaptuk a tájékoztatást arról, hogy 
befogadták Balatonszemes kérelmét arra vonatkozóan, hogy a működési jogokat az 
önkormányzat tovább viheti 2013-tól. Nem szükséges megállapodni, de megállapodhat a 
három település önkormányzata a működtetés kérdésében, a működtetéshez történő 
hozzájárulásban, de ez nem kötelező. Az intézmény működése úgy történik, ahogy 
nyilatkozott a balatonszemesi önkormányzat, hogy a balatonszemesi saját bevételek terhére 
vállalta fel a működtetést. Feltételezhető, hogy a jövő évi költségvetési évtől sor kerül arra, 
hogy az állam ún. oktatási hozzájárulást fog az önkormányzatoktól kérni. Kérdésként 
felmerült, hogy abban az esetben, ha a velünk korábban társult önkormányzatok a 
működtetéshez hozzájárulnak Balatonszemes javára, akkor kell-e az állam számára fizetni. A 
válasz az volt, hogy nem. Ezért mertük ezt a kérdést egy külön pontban behozni. Itt kell 
megemlíteni, hogy a technikai létszámot a jövőben a balatonszemesi önkormányzat fogja 
tovább foglalkoztatni, így lehet a közalkalmazotti jogviszonyukat folyamatosan fenntartani.  
 
Antal János polgármester elmondja, tegnap egyeztetett a tankerület vezető asszonnyal. 
Valóban hozzájárulhatnak a társult önkormányzatok az intézmény működtetéséhez, de erre 
pillanatnyilag semmiféle törvényi kötelezettség nincs. Lehet, hogy a kormány felül fogja 
vizsgálni a teherbíró képességeket, de ha ez így lesz, és lehetősége lesz akár az őszödi, akár a 
somogytúri önkormányzatnak, hogy az átadandó pénzeszközt ne az államnak adja át, hanem 
az iskola felé ahol a diákjai tanulnak, akkor ezt értelemszerűen meg fogja tenni, mert ez az 
érdeke. Mivel ez feltételezhetően benne lesz a törvényben, bármilyen szándéknyilatkozat 
abszolút felesleges. Ha nem lesz benne a törvényben, tehetünk bármiféle 
szándéknyilatkozatot, nem lesz jelentősége. Nem látja úgy, hogy alapvetően meg kellene 
változtatni az álláspontjukat. A 2013-as költségvetési koncepcióban nem szerepel az általános 
iskola működtetésére átadandó pénzeszköz. Ezen nem is kívánnak változtatni.  
 
Müller Tibor polgármester: Somogytúrban sem tudják még, hogyan alakul a 2013. évi 
költségvetés. Azt javasolja a somogytúri képviselő-testületnek, hogy jövő év július 1-től 
mindenképp járuljanak hozzá az iskola fenntartásához. Csak töredékével tudnak hozzájárulni, 
mint amennyit Balatonszemes ad, de valamennyit fognak fizetni, természetesen a gyerekek 
arányában. Pontos összeget nem tud mondani, de bízik a hosszú távú együttműködésben, és 
abban, hogy jövőre még több gyerek fog ide járni. 
 
Boór Miklós képviselő: Harcoltunk azért, hogy legalább az iskola működtetése itt 
maradhasson. Ezzel a kettős jogi felállással, hogy a faluhoz is tartozik valamilyen szinten az 
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iskola, valahol egy kiskaput nyitva tudtunk tartani. Tény, hogy a döntéshozatalhoz nem 
tudtunk alapot kapni, mert a különböző jogszabály tervezetek szóltak mindenről, és szóltak a 
semmiről. Két nappal azután, hogy az önkormányzatok meghozták döntéseiket, derült ki, 
hogy azoknak az önkormányzatoknak, akik átadták intézményeiket  fizetni az állam felé. Ha 
ezt korábban tudták volna, akkor lehet, hogy nem így döntenek. Rengeteg polgármester 
jelezte akkor, igazságtalannak tartja azt, hogy vannak települések, akik egy az egyben 
mindenféle költségtől mentesülnek. A gyerekeik ugyanúgy iskolába járnak, és a költségeket 
egy másik településnek kell magára vállalnia. Olyan ígéretet kaptak, hogy azok az 
önkormányzatok, akik ezeket a költségeket fedezik, majd valamilyen kedvezményre 
számíthatnak a jövőben. Ezeknek ma még jogi háttere nincs. Erkölcsi alapja is van ennek a 
kérdésnek. Balatonőszödről 29 gyerek jár ebbe az iskolába, és a szülők biztosan megértik, ha 
Őszöd nem ad egyetlen fillért sem, akkor több marad az utcákra, a község rendbe tételére. 
Talán nem éreznék igazságtalannak, ha Őszöd is hozzájárulna az iskola működtetéséhez. 29 
gyerek az iskola létszámának 1/5-e. Úgy érzi, ez erkölcsi kérdés is, azok részéről, akik ezt így 
egy másik település részére átruháznák. Valahol rossz szájízt ad ez néhány embernek, ha 
Őszöd egy az egyben azt mondja, nem is terveznek hozzájárulást fizetni. Nincs különbség 
gyerekek közt, hogy ki honnan jár ebbe az iskolába. El kellene gondolkodni rajta, akár csak 
jelképesen is hozzájárulnak. Esetleg elindulhat egy olyan folyamat, hogy néhány gyereket 
Szárszóra visznek át, de természetesen nem ez a szándékunk, nem szeretnénk ha így 
alakulnának a dolgok. 
 
Antal János polgármester elmondja, nem egyedül hozta meg a döntést, alapos megfontolás 
után született. Az ülés előtt egyeztetett a képviselő-testület valamennyi tagjával, mert nem 
akartak egy személyes döntést hozni. Véleménye szerint semmi jelentősége nincs annak, hogy 
később visszatérnek a dologra. Lehet ez erkölcsi kérdés, de akkor meg lehet azt is nézni, hogy 
milyen körülmények között született meg a döntés Balatonszemesen, mert ezt is lehetne 
taglalni. Azt is meg lehetne kérdezni, hogy csak az őszödi testületnek van-e oka nyugtalanul 
aludni. Elfogadták a balatonszemesi testület döntését. Balatonszemes részéről semmiféle 
egyeztetési szándék nem mutatkozott az iránt, hogy megtudják a balatonőszödi képviselő-
testület véleményét, hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz. Mindössze egy egyeztetésre 
került sor Balatonőszödön egyik balatonszemesi képviselő és a balatonőszödi testület 
kezdeményezésére. Nincs rá okuk, hogy bármilyen gesztust tegyenek. Az fel sem merült, 
miért vinnék el a gyerekeket Balatonszárszóra. Amennyiben valamilyen megkülönböztetés éri 
a gyerekeket, vagy Őszödöt, meg fogják tenni a megfelelő lépéseket, mert erről szó sem lehet. 
Ne keverjünk össze egy 500 és egy 80 milliós költségvetéssel rendelkező települést. Most 
hirtelen el lett felejtve, hogy eddig rendesen fizettek, ha kellett, akkor többet is, és nem volt az 
együttműködéssel semmi probléma.  
 
Takács József polgármester: Nem kell a helyzetet dramatizálni. Balatonszemes saját maga 
is fenn fogja tartani az iskoláját. A képviselőnek joga van véleményt nyilvánítani, azért 
vannak a fórumok, hogy mindent megbeszéljünk, de békességben. Fel lehet tenni azt a 
kérdést, melyik önkormányzat segít jobban a kormánynak, aki leadja az iskolát, vagy aki meg 
szeretné tartani? Aki megtartja az iskolát, az a költségvetésnek segít, és mi vagyunk azok, 
akik anyagilag is hozzájárulunk ahhoz, hogy a kormánynak kevesebb kiadása legyen az 
oktatás területén.  
 
Liber Árpád Béla képviselő nem ért egyet abban képviselő társával, hogy enyhe nyomást 
próbálunk gyakorolni az önkormányzatokra, akikkel együttműködünk. Balatonszemes 
képviselő-testülete meghozta ezt a döntést, büszkén álljunk ki mellette, ne pedig vitatkozzunk. 
Igaza van mindkét önkormányzatnak, ha nincs rá kötelezve, minek fizessen. Akik ezt a 
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döntést meghozták, megalapozottnak tartották, hogy fenn fogják tudni tartani az iskolát. Arra 
vigyázni fog, hogy a költségeket ne a kurtaxából fedezzék. Felhívja a somogytúri 
polgármester úr és a képviselő-testület figyelmét, hogy Balatonszemesnek még egy buszsofőrt 
kellett alkalmazni, hogy a gyerekek szállítása mindig biztosítva legyen. Kéri, ezen 
szíveskedjenek elgondolkozni, beszélje meg a testület, mert biztosan jól esne, ha valamilyen 
módon támogatnának bennünket. Javasolja, hogy a technikai dolgozók kérdését ne most 
vitassák meg, ahhoz nincs szükség a másik két testület döntésére. 
 
Dr. Zóka László képviselő úgy érzi, a két társult önkormányzat vezetőinek semmiféle 
ellenkező irányú elképzelése nincs, hogy hosszú távon nem szeretnének együttműködni a 
szemesi iskola ügyében. Éppen ezért  úgy gondolja, nekünk szemesieknek nincs jogunk 
ahhoz, hogy beleszóljunk az ő belügyeikbe, esetleg felelősségre vonjuk őket, ha nem járulnak 
hozzá a költségekhez. Attól, hogy nem tudnak hozzájárulni, még nem erkölcstelenek. 
Óvakodna attól, hogy ebből erkölcsi kérdést csináljanak. Tényként említi, hogy 
Balatonszemes Község Önkormányzata legalább annyira nem ismerte a jövő évi költségvetési 
elképzeléseket mint a másik két település, de ennek ellenére úgy döntöttek, hogy vállalják a 
működtetést. Az engedélyt megkaptuk, végig kell csinálni. Úgy gondolja, a jövő évi 
költségvetések tisztázódása után, ha az állam jogszabály által azt mondja ki, hozzá kell járulni 
a fenntartáshoz, akkor nem az állami kasszába fogják befizetni, hanem a balatonszemesi 
önkormányzathoz. A fizikai dolgozók sorsát illetően azt javasolja, amennyiben lehetőég van 
rá, a Kft-hez kerüljenek átszervezésre. Úgy véli, abban az esetben, ha valaki helyettesítésre 
szorul, ezt egymás között meg tudják oldani.  
 
Boór Miklós képviselő ellenkező véleményen van. Ennek az 5 embernek a közalkalmazott 
státuszát csak úgy lehet tovább vinni, ha itt maradnak az önkormányzatnál, mert a 
közalkalmazottság olyan későbbi előnyökkel jár, amit a Kft-nél nem tudnak érvényre juttatni. 
Az ő joguk a Kft-hez történő áthelyezéssel sérül. A Kft-nél pillanatnyilag is munkaerőhiány 
van, hiszen több ember kellene a feladatok ellátásához. Ha még szükség esetén onnan vesznek 
át embert, ezért Adél fog leginkább tiltakozni. Most is többször éri kritika őket, de nem azért 
mert nem dolgoznak, hanem mert kevesen vannak. Bárkit nem lehet alkalmazni az iskolában, 
különböző munkakörökre nagyon szigorú előírások vonatkoznak. Arra kéri, fontolják meg a 
döntést, az önkormányzat részéről teljesen mindegy, honnan fizetik a munkabéreket, a 
dolgozóknak viszont nem mindegy, milyen jogállásban dolgoznak.  
 
Liber Árpád Béla képviselő nem szeretné, ha a polgármester úr lenne felelős pl. a 
munkaruha cseréért, vagy a munkavédelmi oktatásért, mikor van egy Kft-nk. Miklós mindig 
elégedett volt a Kft. segítő munkájával. Továbbra is ott fognak dolgozni, csak Adél 
alkalmazottjai lesznek. Jogi nonszensz, ha nem az iskola igazgatója irányítja a munkájukat.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az előterjesztés hangsúlya a szándéknyilatkozaton és a 
hozzájáruláson volt. A törvényalkotó hangsúlyozza, hogy ebből az átszervezésből senki ne 
kerüljön hátrányos helyzetbe, jogai ne sérüljenek. A közalkalmazotti jogviszony nem volna 
másként tartható, a Kft ekként nem -  Mtk. alapján – foglalkoztathatna. A részleteket a 
következő ülésen  javasolja tárgyalni. Bízik benne, hogy az eddig kialakult jó kapcsolat a 
továbbiakban is megmarad a három település között. A közalkalmazottakra külön szabályok 
áthelyezésükre háromoldalú megállapodás, egyetértés vonatkozik.  
 
Müller Tibor polgármester az iskola buszra visszatérve elmondja, Somogytúr fizet 
kilométerpénzt, és fizeti a kísérőket is. Amennyiben sportrendezvény miatt nem tud menni a 
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busz, Balatonlelléről bérelnek másikat. Természetesen tudja, ez jutányos ár, majd erre is 
visszatérnek a második félévben.  
 
Dr. Nagy Gábor körjegyző: A technikai dolgozókat is átveszi Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, ezért nem érti, miért kell ezen vitatkozni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Balatonszemes átvállalta a működtetést. 
 
Dr. Zóka László képviselő az iránt érdeklődik, ha hétfőre elnapolják az 5 embert érintő 
döntést, mennyivel lesznek előbbre. 
 
Takács József polgármester: Meg fogjuk kérdezni a dolgozók véleményét. 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal 1 ellenszavazat és 2  tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 278/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  (továbbiakban: Központ)  
fenntartásába  2013. január 1-i hatállyal átadott Reich Károly Általános Iskola,  
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény és Egységes Pedagógiai  
Szakszolgálat ellátásához szükséges -  vagyon tulajdonosa és eszközök   
működtetője a 2012. évi CLXXXVIII. tv.  1 §-ban meghatározott „egyéb  
alkalmazott”-ak – mint közalkalmazottaknak a  - végleges áthelyezését a  
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 25 § (2) bek. b.  
pontja alapján és a 26 § -ban rögzítetteknek megfelelően továbbfoglalkoztat. 
Az 5 fő  teljes munkaidős közalkalmazottat - közalkalmazotti jogviszonyuk  
folyamatossága mellett - továbbra is határozatlan időre azonos járandóság mellett  
alkalmaz. 
A jegyző készítse elő a két munkáltató és a közalkalmazottak közötti háromoldalú  
egyeztetést és a végleges áthelyezést, illetve gondoskodjon annak adminisztratív   
lebonyolításáról. 
 
Határidő: 2012. december 31., ill. jan. 5. 
Felelős: Takács József polgármester , Boór Miklós iskola igazgató és  
              adminisztrációért dr. Valkó Zsuzsanna 
 

 
4./  Nyitnikék Óvoda társulási megállapodása és alapító okiratának felülvizsgálata. 
      Előterjesztő: Takács József Balatonszemes polgármestere 
                            Antal János Balatonőszöd polgármestere 
                            Müller Tibor Somogytúr polgármestere 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző kiegészítésként elmondja, hogy az alapító okirat bevezető 
részének módosítása szükséges.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető mindhárom testületet meghívta az óvodába egy 
beszélgetésre. Ma nem valósulhatott meg ez a találkozó, ezért egy februári időszakra szeretné 
áttenni. Sok témáról lehetne beszélgetni. 
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A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 279/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzata, mint alapító a Balatonszemes-
Balatonőszöd - Somogytúr önkormányzatainak intézményfenntartó- 
társulása által fenntartott Nyitnikék óvoda alapító okiratát a megváltozott 
jogszabályoknak megfelelően aktualizálni rendeli és ahol az 1990. évi 
LXV. tv-re történt hivatkozás szerepel ott a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. ahol, a feladatellátásra a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. helyett a 2011. évi CXCV. tv megfelelő szakaszait 
kell alkalmazni és e törvények változását az alapító okmányok bevezető 
részében - a megváltozott megállapodással összhangban – változtatni. 
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: Takács József polgármester  
              adminisztratív aktualizálásért 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 99/ 2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzata, mint alapító a Balatonszemes-
Balatonőszöd - Somogytúr önkormányzatainak intézményfenntartó- 
társulása által fenntartott Nyitnikék óvoda alapító okiratát a megváltozott 
jogszabályoknak megfelelően aktualizálni rendeli és ahol az 1990. évi 
LXV. tv-re történt hivatkozás szerepel ott a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. ahol, a feladatellátásra a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. helyett a 2011. évi CXCV. tv megfelelő szakaszait 
kell alkalmazni és e törvények változását az alapító okmányok bevezető 
részében - a megváltozott megállapodással összhangban – változtatni. 
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: Antal János polgármester  
              adminisztratív aktualizálásért dr. Valkó Zsuzsanna  jegyző 
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A fenteket követően Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Somogytúr Községi Önkormányzat 129/C/2012 (XII.11.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonszemes Község Önkormányzata, mint alapító a Balatonszemes-
Balatonőszöd - Somogytúr önkormányzatainak intézményfenntartó- 
társulása által fenntartott Nyitnikék óvoda alapító okiratát a megváltozott 
jogszabályoknak megfelelően aktualizálni rendeli és ahol az 1990. évi 
LXV. tv-re történt hivatkozás szerepel ott a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. ahol, a feladatellátásra a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. tv. helyett a 2011. évi CXCV. tv megfelelő szakaszait 
kell alkalmazni és e törvények változását az alapító okmányok bevezető 
részében - a megváltozott megállapodással összhangban – változtatni. 
 
Határidő: azonnal és 2013. január 01. 
Felelős: Takács József polgármester  
              adminisztratív aktualizálásért dr. Valkó Zsuzsanna  jegyző 
 

 
Mivel több, mindhárom testületet érintő közös napirend, tárgy, kérdés nem volt Takács József 
Balatonszemes polgármestere, Antal János Balatonőszöd polgármestere és Müller Tibor 
Somogytúr polgármester a közös  képviselő-testületi ülést 15 óra 15 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
           Müller Tibor      Antal János                                    Takács József 
Somogytúr  polgármestere Balatonőszöd polgármestere         Balatonszemes polgármestere
                       
 
 
 
 
 
 
 
             Dr. Nagy Gábor                                                           Dr. Valkó Zsuzsanna 
                  körjegyző                                                                           körjegyző 
 
 


