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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes  és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó 
termében közösen megtartott  nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes önkormányzata részéről: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Szentiványi Jánosné óvodavezető 
ifj. Vasicsek László     Kertész Adél „Szemesért” Nonprofit Kft   
Liber Árpád      Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző 
Böröczky Szilárd      
dr. Zóka Lászó települési képviselők 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
Antal János polgármester 
Androsics Ferenc Krisztián 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter települési képviselők. 
 
Távolmaradását előre jelezte Mihály Sándor alpolgármester 
 
Érdeklődő: 2 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 üdvözöli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős  
balatonőszödi képviselő-testületből  Mihály Sándor alpolgármester távolmaradását előre 
jelezte  a testület 4 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
A települések polgármesterei ezt követően ismertették a meghívóban szereplő és együttes 
ülésre kerülő napirendi tervezeteiket az alábbiak szerint:  
 

1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetésének I. félévi   
                 végrehajtásáról 
          Előterjesztő: Takács József polgármester  
                                     Antal János polgármester 
   

2./ Reich Károly Általános, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény          
     és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester  

                                      Antal János polgármester 
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3./ Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester  

                                     Antal János polgármester 
 
A polgármesterek által javasolt napirendi tervezeteket a Képviselő-testületek külön-külön 
egyhangúlag tárgyalásra elfogadtak. 
 
1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetésének I. félévi   
      végrehajtásáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester  
                            Antal János polgármester 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
Takács József polgármester jelezte, hogy a balatonszemesi testületnek az önkormányzat 
költségvetési rendeletének végrehajtására vonatkozó előterjesztés mellékletei tartalmazzák a 
közös intézmények gazdálkodásának számszaki kimutatásait. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

      200/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

A Községi Önkormányzat a Balatonszemes székhelyen Balatonszemes és 
Balatonőszöd önkormányzatai által fenntartott – Körjegyzőség, - 8 osztályos 
általános iskola, - Napközi Otthonos Óvoda és Védőnői szolgálat 2011. évi 
költségvetés I. félévi gazdálkodásáról és költségvetési keretének félévi 
felhasználásáról szóló tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Költségvetési szerv vezetője, ill. gazdasági szerv vezető. 

 
 
Antal János polgármester a délelőtti megbeszélés alapján is javasolta a közös intézmények I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételét a részletes kimutatás alapján. 
 
A fentieket követően  Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

       48/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

A Községi Önkormányzat a Balatonszemes székhelyen Balatonszemes és 
Balatonőszöd önkormányzatai által fenntartott – Körjegyzőség, - 8 osztályos 
általános iskola, - Napközi Otthonos Óvoda és Védőnői szolgálat 2011. évi 
költségvetés I. félévi gazdálkodásáról és költségvetési keretének félévi 
felhasználásáról szóló tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Költségvetési szerv vezetője, ill. gazdasági szerv vezető. 
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2./ Reich Károly Általános, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény          
     és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása. 
     Előterjesztő: Takács József polgármester  
                           Antal János polgármester 

 
 

A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
          201/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratát módosítja. Az alapító okirat 
meghatározza a fogyatékosság típusát:  
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd. 
  
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére és az alapító 
okirat módosíttatására. 
 

                                  
                                 Határidő : azonnal 
                                 Felelős :  Takács József polgármester 

 
 
A fentieket követően  Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
          49/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratát módosítja. Az alapító okirat 
meghatározza a fogyatékosság típusát:  
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
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fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd. 
  
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére és az alapító 
okirat módosíttatására. 

                                  
                                  Felelős :  Antal János polgármester 
                                  Határidő : azonnal 
 
 
3./ Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítása 
      Előterjesztő: Takács József polgármester  
                            Antal János polgármester 

 
 

A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 
 202/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Nyitnikék Óvoda alapító okiratát módosítja. Az alapító 
okirat meghatározza a fogyatékosság típusát:  
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd.  
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére és az alapító 
okirat módosíttatására. 

 
                                 Felelős :  Takács József  polgármester 
                                 Határidő : azonnal 
 
A fentieket követően  Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2011.(IX.19.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 
Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nyitnikék Óvoda alapító okiratát módosítja. Az alapító 
okirat meghatározza a fogyatékosság típusát:  
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sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd.  
Felkéri a polgármestert a határozat közlésére és az alapító 
okirat módosíttatására. 

 
                                  Felelős :  Antal János  polgármester 
                                  Határidő : azonnal 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, javaslat hozzászólás nem volt Takács József Balatonszemes és 
Antal János Balatonőszöd települések polgármestere a közös képviselő-testületi ülést 14 óra 
30 perckor bezárta. Balatonőszöd képviselői a tanácskozó teremből távoztak.  
Minkét képviselő-testület a tanácskozását egyedi ülésként folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyvek készültek. 
 

Kmf. 
 
 
 

 
          Takács József       Antal János  
           polgármester       polgármester 
 
 
 
                                                              
                                                     Dr. Valkó Zsuzsanna  
                 körjegyző 
 

 


