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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

 
Készült: Balatonszemes  és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2012. november 26-án 16.00 órakor kezdődő a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti 
kistermében közösen megtartott  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 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv.ház igazgató 
Liber Árpád  Béla     Kertész Adél KFT ügyvezető 
Ifj. Vasicsek László                  
Dr. Zóka László képviselő települési képviselők 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Androsics Ferenc Krisztián 
Gál Zoltán  
Hosszú Péter települési képviselők 
 
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 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonőszödi 
képviselő-testület 5 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester előterjesztette a  napirend  tervezeteit.  
 
             1./ Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti rendje és működtetése 
                  Előterjesztő: Takács József és Antal János polgármester 
 
             2./ Mikro-térségben végzett közös önkormányzati feladatok 2013. január 1-i  
                  feladatellátása 
                  Előterjesztő: Takács József és Antal János polgármester 
 
  3./ Egyéb közös ügyek 
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A napirendi tervezeteket a képviselő-testületek külön-külön egyhangú szavazattal tárgyalásra 
elfogadták. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti rendje és működtetése 
     Előterjesztő: Takács József és Antal János polgármester 
     (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző tájékoztatójában elmondja, hogy mindkét település közös 
önkormányzati hivatalt kíván létrehozni. Megszűnik a körjegyzőség, változik a hivatal 
felépítése. Aljegyzőt is lehet a jegyző mellé kinevezni, de ehhez pályázatot kell kiírni. Jegyzőt 
az érintett települések polgármesterei nevezik ki, többségi szavazattal, ami lakosság arányú 
szavazatot jelent. Több mint 50%-os szavazati aránnyal lehet a jegyzőt megválasztani. A 
közös hivatal dolgozóit  viszont 2013. január 1-től a jegyző nevezi ki. Amennyiben lesz 
aljegyző, azt szintén a polgármester fogja kinevezni. Kéri egy előzetes döntés meghozatalát a 
dolgozók érdekében, miszerint a köztisztviselők átvételre kerülnének a közös hivatal 
apparátusába. Ez biztonságot, stabilitást teremtene a dolgozóknak. Jelenleg még nincs teljes 
hatásköri lista arról, hogy 2013. január 1-től hogyan működnek a dolgok. 2012. december 15-
e előtt össze kell ülni az intézmény megszüntetéssel kapcsolatosan, a testület elé kell 
terjeszteni a szükséges iratokat. A törvény módosítást még nem szavazta meg a parlament, 
ezért a jegyző,- aljegyző kérdésében még nincs döntés. A költségvetési törvény tervezet 425 
mód. indítványa szerint a közös hivatal létszáma. 8-11 között lehet. A konkrét lakosságszám 
szerint kiszámolható támogatási alap 10,16 –os létszám a szorzó.  
 
Antal János polgármester javasolja, hogy pontonként vegyék át az 1. számú határozati 
javaslatot. 
 
Liber Árpád Béla képviselő némi türelmet kér a létszám ügyében. Kéri a körjegyző 
asszonyt, terjessze elő a létszámot a feladatok pontos ismeretében, hány fővel tudja ellátni a 
munkát, és utána döntsenek.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Ki lehet most mondani, hogy a jelenlegi létszámból senkit nem 
kíván elküldeni a képviselő-testület. Végleges létszámkeret ügyében a költségvetés  
elfogadásával egyidejűleg kell majd a testületnek dönteni, addigra a feladatok is ismertek 
lesznek. Ez jelenthet egy bizonyos stabilitást a dolgozók részére. 
 
Takács József polgármester: Ez így jó, mert valójában ¾ fő a kérdés lényege. 
 
Antal János polgármester: Kevesebben nem lesznek, több létszám pedig nem indokolt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A pedagógusok mellett az iskolatitkár is állami létszámba 
fog kerülni. Az lenne a kérése az igazgató úr felé, addig ne töltse be az iskolatitkári létszámot, 
amíg az itteni létszám stabilitása nincs garantálva. Jól emlékszünk arra, hogy annak idején az 
iskolából hoztunk át egy főt a hivatalba. Nem szeretné, ha bármelyik kinevezett dolgozó 
státusza veszélybe kerülne a kialakult helyzetben. Ha igen, akkor lehetőség legyen arra, hogy 
vissza tudjunk adni egy létszámot az iskolának, és megmaradhasson  az állás, még ha 
államiban is. 14 fővel indultunk, eddig megnyugtató volt a létszámcsökkentés mindenki 
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számára, senkinek a létfenntartása nem került veszélybe. Szeretné, hogy ez a jövőben is így 
maradjon. 
 
Böröczky Szilárd képviselő: Legtöbb  a testületen múlik. Arra kell törekedni, minél több 
munkahelyet teremtsünk, ne pedig csökkentsünk. Ami jó működik, azon nem kell változtatni. 
 
Antal János polgármester: Ehhez a számokat is látni kellene. A dolog egyik oldala az, hogy 
ugyanannyi fővel látnák el a munkát, csak a feladatok csökkennének.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Csak félévtől látjuk el ezzel a létszámmal, mert két fő ez 
évben ment nyugdíjba. 
 
Antal János polgármester úgy látja, ez nem okozott fennakadást. Amennyiben okozott 
volna, most majd az állam visz el feladatokat. Egyébként ettől függetlenül nem ellenzi a 
szavazást. 
 
Takács József polgármester emlékeztet  Dr. Zóka képviselő úr hozzászólására, miszerint 
akkor szavazzanak, ha ismerik a feladatokat. Mindig a módosítást kell megszavazni. 
 
Boór Miklós képviselő megérti az őszödi polgármester urat, de véleménye szerint az átállás 
sok plusz feladattal fog járni, legalább két évig nem hogy kevesebb, hanem több lesz a 
munka. Jelenleg nem tartja indokoltnak a létszámcsökkentést. 
 
Antal János polgármester: Félreértés történt, semmiféle szándékot nem nyilvánított ki, 
csupán utalt rá, hogy a feladatok csökkenni fognak, és könnyebben fogják elvégezni 
feladataikat a hivatali dolgozók.  
 
Dr. Zóka László képviselő hajlandó visszavonni korábbi javaslatát, és csatlakozik 
polgármester úrhoz, mondják ki  most a 11 főt jegyzővel együtt. Az aljegyzőt felejtsük el, és 
így tényleg lesz egy stabilitás. Ebben az átmeneti időszakban nagy káoszra lehet számítani, de  
az a cél, hogy a hivatalokban kevesebb feladat legyen.  
 
Takács József polgármester: A feladathoz szavazzuk meg a létszámot, akkor, amikor 
tudjuk, mi marad itt. 
 
Hosszú Péter képviselő: A létszámot hagyjuk, mind a két testület meg szeretné tartani a 
dolgozókat, bízzuk meg a körjegyző asszonyt, hogy ezt tolmácsolja a dolgozók felé.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Végső megoldásként, akit elhoztunk az iskolától, azt legfeljebb 
visszaadjuk.  
 
Takács József polgármester: December 14-én-hozzuk meg a létszámról a döntést.  
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2 nem 
szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 265/2012 (XI.26.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 
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Balatonszemes  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
az Önkormányzati Törvény és a Magyar Önkormányzatokról szóló törvény, 
valamint a Járások szervezéséről és a Járási Kormányhivatalok létrehozásáról 
szóló törvények alapján a két település közös hivatalának megalakításáról és 
azzal összefüggő kérdésekről és különösen a hivatal létszámát illetően  a 
döntést elnapolja december 14-re az újabb Kt. ülésre napirendként 
előterjeszteni rendeli. 
 
Határidő: azonnal és december 14. 
Felelős: Takács József és Antal János polgármesterek 

dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 
 

A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 83/2012 (11.26.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonőszöd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
az Önkormányzati Törvény és a Magyar Önkormányzatokról szóló törvény, 
valamint a Járások szervezéséről és a Járási Kormányhivatalok létrehozásáról 
szóló törvények alapján a két település közös hivatalának megalakításáról és 
azzal összefüggő kérdésekről és különösen a hivatal létszámát illetően  a 
döntést elnapolja december 14-re az újabb Kt. ülésre napirendként 
előterjeszteni rendeli. 
 
Határidő: azonnal és december 14. 
Felelős: Takács József és Antal János polgármesterek 

dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző  
 

 
A fentiek után a határozati javaslat pontonként került szavazásra abból a megközelítésből 
változtatott tartalommal, hogy a törvény módosítási javaslat még nem került megszavazásra, 
ezért azon részei amelyek a Möt-be várhatólag módosulnak kikerülnek a javaslatból, illetve 
amelyek az önkormányzati törvény és  a január 1-én hatályos szövegben van feltételesen 
kerülnek meghatározásra a december 15-ig megtartandó újabb közös testületi ülés 
időpontjáig. 
Ezzel a képviselő-testületek egyetértettek és a határozati javaslatból kihagyták a jegyző, 
aljegyző kérdésére vonatkozó pontokat, valamint a közös hivatal létszámában keletkezett vita 
miatt a hivatal létszámára vonatkozó javaslatokat és elvi döntéseket hoztak. 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat 266/2012 (11.26.) számú    
                   Képviselő-testületi határozata: 

 
  Balatonszemes Községi önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, 
  hogy: 

Balatonőszöd településsel 2009. január 1-től közösen működtetett 
Körjegyzőséget 2012. december 31-i  hatállyal a törvény erejénél fogva 
megszűnik.  
A Képviselő-testület előzetes és kölcsönösen egyező szándéknyilatkozat 
alapján elhatározza, hogy a megszűnő Körjegyzőség helyett a helyi 
önkormányzati feladatok ellátása, előkészítése és végrehajtása érdekében  
ugyanezen illetékességi területre Balatonőszöd  településsel 2013. január 1-i 
hatállyal közös önkormányzati hivatalt alakít. 
 
A Képviselő-testületek a Körjegyzőség létrehozásakor készült megállapodás 
alapelveinek tiszteletbetartása mellett a megváltozott feladatokra új 
megállapodást és új alapító okiratot, annak mellékleteként új ügyrendet 
készítenek, ezzel egyidejűleg az SZMSZ-ekről szóló rendeleteik 
felülvizsgálatát rendelik el.  
 
Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a megszüntető okiratot az új alapító okiratot 
a megállapodással és a  létesítő okmányaival együtt készítse elő, és a soron 
következő /december havi/  Képviselő-testület elé terjessze jóváhagyás végett. 
 
Határidő: értelem szerint december 15, december 31 és 2013. január 1. 
Felelős. Takács József Balatonszemes polgármester 
              Antal János Balatonőszöd polgármester 
              dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 

 
 
 
 
 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 84/2012 (11.26.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Községi önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, 

  hogy: 
Balatonszemes településsel 2009. január 1-től közösen működtetett 
Körjegyzőséget 2012. december 31-i  hatállyal a törvény erejénél fogva 
megszűnik.  
A Képviselő-testület előzetes és kölcsönösen egyező szándéknyilatkozat 
alapján elhatározza, hogy a megszűnő Körjegyzőség helyett a helyi 
önkormányzati feladatok ellátása, előkészítése és végrehajtása érdekében  
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ugyanezen illetékességi területre Balatonszemes  településsel 2013. január 1-i 
hatállyal közös önkormányzati hivatalt alakít. 
 
A Képviselő-testületek a Körjegyzőség létrehozásakor készült megállapodás 
alapelveinek tiszteletbetartása mellett a megváltozott feladatokra új 
megállapodást és új alapító okiratot, annak mellékleteként új ügyrendet 
készítenek, ezzel egyidejűleg az SZMSZ-ekről szóló rendeleteik 
felülvizsgálatát rendelik el.  
 
Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a megszüntető okiratot az új alapító okiratot 
a megállapodással és a  létesítő okmányaival együtt készítse elő, és a soron 
következő /december havi/  Képviselő-testület elé terjessze jóváhagyás végett. 
 
Határidő: értelem szerint december 15, december 31 és 2013. január 1. 
Felelős. Takács József Balatonszemes polgármester 
              Antal János Balatonőszöd polgármester 
              dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 

 
 
 
2./ Mikro-térségben végzett közös önkormányzati feladatok 2013. január 1-i  
      feladatellátása 
      Előterjesztő: Takács József és Antal János polgármester 
     (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A december 14-i közös testületi ülésre a somogytúri 
testületet is meg kell hívni. 
 
Antal János polgármester: A közös hivatal esetében a fenntartási költségekhez való 
hozzájárulásról is december 14-én kell hogy döntsünk? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Amennyiben addigra tudunk valamit. Elvekben meg kell 
egyezni a  megállapodásban, de majd a költségvetési rendeletben kell szabályozni. Azt a 
testület elé tudjuk majd terjeszteni, hogy 11 fővel mennyi lesz a 2013. évi tervezet. Annyit 
tudunk mondani, hogy a balatonföldváriak 10.000.-Ft/fő összeggel számolnak.  
 
Antal János polgármester: A 10.000.-Ft/fő jó kiindulási alap, és a mostani tényektől sem áll 
nagyon távol. A körjegyzőség létrehozáskor 8000.-Ft/fő körüli összegről indultunk, és évente 
az infláció mértékének megfelelő összeggel emeltük.  
 
Dr. Zóka László képviselő véleménye szerint lehet kétféle számítás is. Egyik a létszám 
arányos, mert minket nem lehet hasonlítani sem Szárszóhoz, sem Földvárhoz, mert azok 
befogadó önkormányzatok, ők saját maguk alapíthatnak hivatalt, meghatározhatják, mennyiért 
mehetnek hozzájuk. Mi egymásra vagyunk utalva, ezért a létszám arányos számítás 
igazságosabb. Legyen egy földvári kiindulási alap, és egy létszám arányos számítás is. A 
kettő közül lehet majd választani.  
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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 267/2012 (11.26.) számú    
                   Képviselő-testületi határozata: 

 
 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
  a nemzeti köznevelésről szóló és Magyarország Önkormányzatairól szóló  
                        törvény alapján elhatározzák, hogy a Nyitnikék Óvodát ilyen irányú szándék  
                        esetén Somogytúrral közösen kívánják fenntartani.  
                        A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és az óvoda vezetőt, hogy a  

fenntartásra vonatkozó társulási megállapodást és az alapító okiratot  vizsgálják 
felül és annak eredményét, valamint a szükséges változtatásokat  terjesszék a 
képviselő-testületek elé. A Képviselő-testületek elhatározzák, hogy december 
15-én a társulásban részt vevő 3 település együttes önkormányzati ülésén 
tárgyalja meg: 
-  az óvoda további fenntartását és alapokmányait  
e  mellett: 
- az általános iskola működtetésére vonatkozó társ - önkormányzati 
szándékokra  
- egyéb önkormányzati együttműködési lehetőségek és megállapodásokra  (pl. 
szoc. étkeztetés, múzeum működtetés stb.)  is ki kell térni. 
 
Határidő: december 15 
Felelős: Értelem szerint  

 
 
 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 85./2012 (11.26.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

  a nemzeti köznevelésről szóló és Magyarország Önkormányzatairól szóló  
                        törvény alapján elhatározzák, hogy a Nyitnikék Óvodát ilyen irányú szándék  
                        esetén Somogytúrral közösen kívánják fenntartani.  
                        A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és az óvoda vezetőt, hogy a  

fenntartásra vonatkozó társulási megállapodást és az alapító okiratot  vizsgálják 
felül és annak eredményét, valamint a szükséges változtatásokat  terjesszék a 
képviselő-testületek elé. A Képviselő-testületek elhatározzák, hogy december 
15-én a társulásban részt vevő 3 település együttes önkormányzati ülésén 
tárgyalja meg: 
-  az óvoda további fenntartását és alapokmányait  
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e  mellett: 
- az általános iskola működtetésére vonatkozó társ - önkormányzati 
szándékokra  
- egyéb önkormányzati együttműködési lehetőségek és megállapodásokra  (pl. 
szoc. étkeztetés, múzeum működtetés stb.)  is ki kell térni. 
 
Határidő: december 15 
Felelős: Értelem szerint  

 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 268/2012 (11.26.) számú    
                   Képviselő-testületi határozata: 

 
          Balatonszemes községi önkormányzat a közösen fenntartott általános  
                                iskola  - nemzeti köznevelési törvényből eredő – átszervezéséhez  
                                szükséges alapítói és fenntartói döntéseket elnapolja. A törvénytervezet  
          elfogadása után december 14-ig a 3 érintett települési önkormányzat  
                                közös testületi ülés összehívását szükségesnek tartja. 
                                Felkéri a települések polgármestereit, hogy az intézményfenntartó  
                                központtal létrehozandó  megállapodás előkészítése érdekében ülést              
                                hívjanak össze. A körjegyző készítse elő a szükséges dokumentumokat a  
                                döntések meghozatala érdekében. 
 
                                Határidő: december 14. 
                                Felelős: Takács József polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
   
 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 86/2012 (11.26.) számú  
                       Képviselő-testületi határozata: 

 
                 Balatonőszöd Községi Önkormányzat egyetértve a  Bzemes községi  
                               önkormányzat Képviselő-testületével a közösen fenntartott általános  
                                iskola  - nemzeti köznevelési törvényből eredő – átszervezéséhez  
                                szükséges alapítói és fenntartói döntéseket elnapolását tudomásul veszi. 
                                 A törvénytervezet elfogadása után december 14-ig a 3 érintett települési  
                                önkormányzat  
                                közös testületi ülés összehívását szükségesnek tartja. 
                                Felkéri a települések polgármestereit, hogy az intézményfenntartó  
                                központtal létrehozandó  megállapodás előkészítése érdekében ülést              
                                hívjanak össze. A körjegyző készítse elő a szükséges dokumentumokat a  
                                döntések meghozatala érdekében. 
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                                Határidő: december 14. 
                                Felelős: Antal János polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
 
 
3./ Egyéb közös ügyek 
 
 
3./1 Hírmondó további megjelentetése 
 
 
Takács József polgármester a napirendről való levételt javasolja, mert még várunk 
árajánlatokat. 
 
Antal János polgármester ellenben azon a véleményen van, hogy beszélni kell róla, mi fog 
változni. 
 
Takács József polgármester: Nem kell róla beszélni, amíg nincs előkészítve. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző szeretné, ha képviselő-testület felmentené a felelős 
szerkesztői tisztségéből, mert konfliktus helyzetet teremt a polgármesterekkel. Úgy gondolja, 
az eddigi munkáját sem az alapján kellett volna megítélni, hogy mi jelenik meg az újságban, 
vagy mi nem. Ne legyen konfliktus helyzet, hogy mint főszerkesztő elküldi a nyomdába az 
anyagot, majd valakinek vissza kell vennie, mert esetlegesen valami kimaradt belőle. Saját 
érdekében azt kell mondania, hogy ebből a felelős szerkesztői posztból ki kell jönnie. Ha 
megértő a képviselő-testület, akkor felmenti ebből a posztból. Természetesen ezzel 
kapcsolatban vannak jogi szabályok, ami alapján minden változást szükséges átvezetni. Tudni 
kell, hogy Balatonőszöd Község Polgármestere van a változások átvezetésére vonatkozóan 
bejelentve.  
 
Antal János polgármester: Nem a két önkormányzat a kiadó? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: A kiadó igen, de a felelős kiadó képviselője Antal János 
polgármester. 
 
Liber Árpád Béla képviselő maga részéről támogatja az elképzelést. Köszönetét fejezi ki az 
eddigi munkáért, és az elhangzottakat úgy módosítaná, hogy jövőbeni elfoglaltsága miatt 
felmentenék a felelős szerkesztői teendők alól. Nem ismeri a részleteket, nem is szeretne 
belemenni. Javasolja, vegyék le a témát a napirendről. Át kell mindent gondolni a jövőt 
illetően, esetleg egy szakembert is meg lehetne bízni. 
 
Takács József polgármester: Az újság nem züllhet le! A legutolsó szám úgy néz ki, mint 
egy regény, nincs megtördelve. Lényeg, át kell gondolni, át kell szervezni, sértődésből döntés 
nem születhet! Szakmai döntés van, munka van, feladat van, amit el kell végezni, ezt 
tudomásul kell venni.  
 
Antal János polgármester: A mai technika mellet az nem számítana csodának, ha a hónap 
utolsó péntekje lapzárta, akkor ne a következő utolsó pénteken jelenjen meg az újság. Ami a 
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megíráskor aktuális volt, a megjelenéskor már aktualitását vesztette. Amennyiben személy 
szerint ő a felelős kiadó, akkor jó lenne, ha a problémákról valamilyen módon értesülne.  
 
 
Hosszú Péter képviselő: Maximálisan egyetért a körjegyző asszonnyal. Közös a hírmondó, 
akkor melyik polgármester legyen a felelős kiadó? Ha pályáztatunk egy szerkesztőt, annak ára 
van. Ne verjük magunkat plusz költségekbe! 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: December 14-én behozzuk a módosítási javaslatot. A 
2010-es határozat módosítása szükséges. Egy kívülálló könnyebb helyzetben van, vagy lesz, 
nem fogja lapzártakor megvárni, valamelyik polgármester levelét, de egy beosztott nem 
mondhatja azt sosem, hogy nem várom meg a fölöttesem cikkét, inkább csúszik a lapszám.  
 
Takács József polgármester: Abból indult a dolog,  szerette volna látni a próbanyomást. 
Délután kapott 3 cikket, amit be kellett volna tenni az újságba. Csilla próbálta elérni a Viktort, 
de egész nap nem vette fel a telefont, de ezt már kétszer megcsinálta. Harmadszor ilyen nem 
fordulhat elő, ezért szólt a Komáromi Krisztának, aki gyorsan intézkedett, hogy minél előbb 
megjelenjen az újság. Színvonal csökkenésről nem lehet szó, csak emelkedésről! Ha van egy 
feladat, azt el kell végezni! Olyan kifogást nem tud elfogadni, hogy valaki orvosnál volt, és 
némára tette a telefont, mert ez nem egész napos elfoglaltság. 
 
Ezzel a vita félbemaradt. 
Balatonszemes és Balatonőszöd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is 
Balatonszemes-Balatonőszöd Községek Hírmondójára vonatkozó  határozat meghozatalát  a 
következő ülésekre napolja, mivel a kiadvány további sorsának előkészítése nélkül a döntést 
meghozni nem lehetett. 
 
 
3./2 Kormányüdülő területének kinyitása 
     (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, mindkét testületnek kiküldték az őszödi 
rendezési tervnek azt a tervlapját, amely tartalmazza a két település összekötési lehetőségét a 
kormányüdülőn keresztül. Véleménye szerint most van itt az idő, hogy ezt lehet 
kezdeményezni.  
 
Antal János polgármester: Alapjában véve egyet lehet érteni ezzel a kezdeményezéssel. Azt 
kéri a balatonszemesi képviselő-testület tagjaitól, hogy amennyiben van rá mód, jelen 
pillanatban halasszák el a döntést. Azért kéri a halasztást, mert pillanatnyilag egyeztetés 
folyik az előzetes szándéknyilatkozatok szintjén. Van egy területe a kormányüdülőnek, 
amelynek az ingyenes önkormányzati tulajdonba adása már folyamatban van a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő és Balatonőszöd között. Addig kér türelmet, amíg valamennyire előre 
halad az ügy.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Nem Balatonszemes területéről van szó, de örömmel venné, ha 
a szemesi testület is állást foglalna az ügyben. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Ne most döntsenek, várják meg az őszödi testület döntését.  
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Böröczky Szilárd képviselő: Ha meg van a döntés azt muszáj azonnal felhasználni később is 
felhasználható, vagy pontosítható.  
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 269/2012 (11.26.) számú    
                   Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen 
támogatja, hogy a Balatonőszöd belterületén – 620-hrsz-ú Kormányüdülő 
területén átvezető  (Balatonszemes  Kodály  utcához 91 hrsz-ú ingatlanhoz 
csatlakozó) út  helyi önkormányzati tulajdonba/ vagy kezelésbe, kerüljön és 
szabad átjárhatóságot biztosítson a két település között. 
Felkéri Balatonőszöd Község Polgármesterét, hogy amennyiben az  előzetes 
szándékon túl az MNV felé közös kérelem, vagy más megerősítő döntés 
szükséges, úgy azt jelezze, illetve a testület egyetértését  továbbítsa. 
   
Határidő: azonnal és Balatonőszöd település döntése szerint  
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző a szándék továbbítására. 

 
 
 
 
 
 
Mivel több, b 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 35 perckor bezárta. Balatonőszödön nyilvános egyedi  képviselő-testületi 
üléssel, Balatonszemesen pedig zárt képviselő-testületi üléssel folytatódott a munka melyek 
külön kerültek jegyzőkönyvezésre 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Antal János                                                                Takács József 
            polgármester                  polgármester 
 
 
 

  Dr. Valkó Zsuzsanna 
körjegyző 

 


