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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes  és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2011. január 16-án 14.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal 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     Róka László művelődési ház igazgató 
Liber Árpád      Schmal Kinga védőnő 
Böröczky Szilárd      
dr. Zóka Lászó települési képviselők 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán 
Hosszú Péter települési képviselők. 
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő későbbi érkezését előre jelezte 
 
Érdeklődő: 3 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 üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a balatonőszödi 
képviselő-testület 4 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Takács József polgármester előterjesztette a  napirend  tervezeteit, és javasolta, hogy 
második napirendi pontként Dr. Sarinay György fogorvos beadványát tárgyalják meg a 
testületek 
 
1./ Beszámoló a védőnői szolgálat 2010. évi tevékenységéről 
     Előterjesztő: Schmal Kinga védőnő 
 
2./ Beszámoló a körjegyzőség munkájáról 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
3./ A Körjegyzőség, iskola. óvoda, védőnői szolgálat költségvetésének megtárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
    Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők 
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4./ Közös időszaki lap /Hírmondó/ kiadvány célja és továbbfejlesztési iránya 
     Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
5./ Aktuális közös ügyek 
     - Dr. Sarinay György fogorvos beadványa 
     - Egyebek 
 
 
A napirendi tervezetek módosítását a képviselő-testületek külön-külön egyhangú szavazattal 
tárgyalásra elfogadták. 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a védőnői szolgálat 211. évi tevékenységéről 
     Előterjesztő: Schmal Kinga védőnő 
     (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Schmal Kinga védőnő szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a polgármester úr 
megtekintette a tanácsadó helyiséget. Néhány kisebb munka elvégzése szükséges, ehhez 
anyagi támogatást kér. A terhes gondozás magas szinten tartása érdekében az idei 
költségvetés terhére szeretne kérni egy magzati szívhangvizsgáló készüléket. A régi elavult, 
ezért emiatt több esetben is Siófokra kellett küldeni a kismamákat vizsgálatra. Megemlíti, 
hogy kimaradt beszámolójából az Anyatejes Napi köszöntő, ami szeptemberben volt. 21 
édesanya kapott ajándékot az ünnepségen, olyanok, akik legalább 6 hónapig táplálták 
anyatejjel a csecsemőjüket.  
 
Takács József polgármester: A gyermekorvossal egyeztettek a karbantartásról, amit a Kft. 
bevonásával el fognak végezni. A korábbival ellentétben egy igényesen dolgozó festőt fognak 
odaküldeni. 
 
Dr. Zóka László képviselő a beszámolót jónak tartja, és megköszöni a szóbeli kiegészítést. 
Elszomorító a születések számának drasztikus csökkenése. Elismerésre méltónak találja a 
védőnő munkáját, és pozitívumként értékeli a lakosságot érintő egészségügyi 
szűrővizsgálatok megszervezését. Idei évben is kéri megszervezni, és ennek fedezetét a 
költségvetésből biztosítani. A magzati szívhangvizsgáló készülék megvásárlását támogatja. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testületének  
1/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a közösen fenntartott Védőnői szolgálat 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg 
tudomásul veszi. 
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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: 
 

    Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testületének 
1/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a közösen fenntartott Védőnői szolgálat 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg 
tudomásul veszi. 
 

                                     Felelős: Antal János polgármester 
                                    Határidő: azonnal 
 
 
 
2./ Dr. Sarinay György fogorvos beadványa 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
 
 
Dr. Sarinay György fogorvos összefoglalja a beadványában leírtakat. Elmondja, hogy a 
funkcionális privatizáció a 90-es évek elején indult el. 2003-ig jól működött a dolog, mára 
viszont ellehetetlenedett a fogászat. 2004-ben már jelezte a problémákat. A finanszírozás 
kevés, csupán a fizetéseket, vagyis a valós költségek felét fedezi. 2011-ben 2 milliós volt 
alulfinanszírozottság Balatonszemes tekintetében. Annyi változás történt, hogy a 
finanszírozást illető lemaradás 3 hónapról 2 hónapra csökkent. Saját zsebből nem tudja tovább 
finanszírozni az ellátást. A támogatást az elmúlt évre kéri, hiszen az idei évet illetően nem 
tudni, hogyan alakulnak a dolgok. Egy 900 ezer forintos folyószámlahitelből próbálja fedezni 
a hiányt. A pénzt Balatonszemes-Balatonőszöd lakosságának fogászati ellátásához igényelné, 
nem  saját célra kéri. 
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, hány ember jár más településre fogászati 
kezelésre? 
 
Dr. Sarinay György fogorvos: Erről nincs kimutatás. Területi ellátási kötelezettség van, ami 
nem úgy működik, hogy a kártyát átviszik máshová. Nem teljes a fogászati körzet, a 
balatonszemesi 0,67-nek felel meg. 
 
Boór Miklós képviselő: A községnek mennyi hozzájárulást kellene adni a működéshez? 
 
Dr. Sarinay György fogorvos: A különbözettel kellene hozzájárulni. Elmondja, hogy a 
fogászati körzet jelenleg eladhatatlan, a praxisjog nem működik. Létrehozásra került egy 
praxisalap, amely szükség esetén megveszi az eladhatatlan körzeteket. 
 
Dr. Zóka László képviselő az iránt érdeklődik, hogy 2011-ben mennyi volt a működési 
különbözet? 
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Dr. Sarinay György fogorvos elmondja, hogy a november 30-i állapot szerint kb. 2 millió 
forint. 
 
Liber Árpád Béla képviselő az anyag elolvasása után felvette a kapcsolatot a doktor úrral. 
Véleménye szerint a jövőben is jó színvonalon kell ellátni a lakosságot, még ha nem is a 
legkorszerűbb a felszereltség. Tudomása szerint sok ember azért nem mer elmenni a 
fogorvoshoz, mert fél hogy fizetni kell. Örül, hogy a doktor úr a képviselő-testülethez fordult 
kérésével. A színvonal javítása érdekében ezt a dolgot rendbe kell tenni. Jogosnak tartja a 
kérést, és úgy véli, hosszabb távra kell rögzíteni a megállapodást.  
 
Dr. Zóka László képviselő szintén hosszabb távú megállapodás megkötését javasolja. 
Véleménye szerint a különbözetet át kellene vállalni, de ha nem az egészet, akkor legalább a 
felét. 
 
Gál Zoltán képviselő az iránt érdeklődik, hogy az OEP-től nem lehetne-e több pénzt kérni?  
(Válasz: nem.) 
 
Antal János polgármester elmondja, hogy a fogászatra szükség van. Balatonőszödnek meg 
kell várni Balatonszemes döntését. A támogatás fel lehet osztani a lakosságszám alapján. 
Balatonőszöd támogatja a kérést, emellett egyetért a hosszabb távú megállapodás 
megkötésével.  
 
Dr. Sarinay György fogorvos a hozzászólásokból azt a következtetést vonta le, mintha 
elmaradás lenne az ellátás színvonalát illetően. Ezt cáfolja, nem így van, hiszen az elmúlt 
időszakban több millió forint értékben vásárolt olyan színvonalú fogászati eszközöket, 
amilyenek a Balaton partján máshol nem állnak rendelkezésre. 
 
Boór Miklós képviselő: Ezek itt vannak a rendelőben? 
 
Dr. Sarinay György fogorvos: Igen, meg lehet nézni. 
 
Boór Miklós képviselő: Egy jól felszerelt rendelő nem érné meg jobban? 
 
Dr. Sarinay György fogorvos egyforma színvonalon nem tud két rendelőt fenntartani.  
Döntés elé került. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző azt kérdezi a doktor úrtól, elfogadhatónak tartja-e, hogy a 
februári ülés elé kerülne a megállapodás, ugyanis addigra már jobban ismernénk a 
költségvetési számokat. 
 
Dr. Sarinay György fogorvos: Ez természetes, hiszen a tavalyi év már elmúlt. 
 
Takács József polgármester: Ezt követően kezdődik a 2012. évi költségvetés tárgyalása. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testületének  
2/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat nem zárkózik el az alól, hogy a 
területi ellátási kötelezettséggel terhelt fogorvosi körzet  MEP 
finanszírozásának elégtelenségéből eredő hiány ellentételezésre 
kerüljön. 
A 2011. évi mintegy 2 millió Ft veszteség és a következő évekre 
vonatkozó tartós megoldást tartalmazó megállapodás tervezetét a 
fogorvossal történt egyeztetést követően a februári Kt. ülésre a 
költségvetési rendelet tervezetének ismeretében kell napirendre tűzni.  

   A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a megállapodás  
                                    tervezet és a megoldási javaslatok előkészítésére. 
 

Határidő: Februári Kt. ülés időpontja 
Felelős: Előkészítésért korjegyző 
 
 

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

    Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testületének 
    2/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat nem zárkózik el az alól, hogy a 
területi ellátási kötelezettséggel terhelt fogorvosi körzet  MEP 
finanszírozásának elégtelenségéből eredő hiány ellentételezésre 
kerüljön. 
A 2011. évi mintegy 2 millió Ft veszteség és a következő évekre 
vonatkozó tartós megoldást tartalmazó megállapodás tervezetét a 
fogorvossal történt egyeztetést követően a februári Kt. ülésre a 
költségvetési rendelet tervezetének ismeretében kell napirendre tűzni.  

   A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a megállapodás  
                                    tervezet és a megoldási javaslatok előkészítésére. 
 

Határidő: Februári Kt. ülés időpontja 
Felelős : Előkészítésért korjegyző 

 
 
 
 
3./ Beszámoló a körjegyzőség munkájáról 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a balatonszemesi 
képviselő-testület december 19-i ülésén  már tárgyalta a beszámolót. Kiegészítésként  
elmondja, hogy nehéz helyzetben vagyunk, a változások korát éljük. Most a balatonőszödi 
képviselő-testületre vár a határozat meghozatala, hiszen a balatonszemesi testület ezt már 
megtette. A feladatokat igyekezett legjobb tudása szerint elvégezni a körjegyzőség minden 
dolgozója. Most a jövőbe kell tekinteni, ez a legfontosabb.  
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Dr. Zóka László képviselő: Szemes ezt már elfogadta. 
 
Antal János polgármester javasolja a balatonszemesi képviselő-testületi döntés elfogadását. 
 
A fentieket követően  Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testületének  
 3/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a     
körjegyzőség tevékenységéről szóló előterjesztést a 314/2011 (XII.19.) 
határozatra is figyelemmel és a vitában elhangzottakkal együtt 
elfogadja.  
 
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: 
 
 

         Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testületének 
             3/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
Körjegyzőség 2011-es év teljesítményértékelését és a 2012. évi 
célkitűzéseket is tartalmazó  előterjesztését megvitatta és a vitában 
elhangzottakkal együtt jóváhagyja. 
 

                                     Felelős: Antal János polgármester 
                                    Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Ezt követően a polgármesterek 10 perc szünetet rendeltek  el. 
 

SZÜNET 
 
 
Szünet után:  
 
 
A szünetben Androsics Ferenc Krisztián képviselő megérkezett, így a balatonőszödi 
képviselő-testület 5 fővel folytatta a tanácskozást. 
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4./ A Körjegyzőség, iskola. óvoda, védőnői szolgálat költségvetésének megtárgyalása 
     Előterjesztő: Takács József polgármester 
      Kiegészítő jelentést adnak: intézményvezetők 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy a 2012-ben hatályba lépő törvényekből 
előterjesztés készült a képviselő-testületeknek. Az idei év minden tekintetben a változás éve. 
A mai ülésen rögzíteni kell a közös fenntartású intézmények működését érintő pénzügyi 
feltételeket. Véleménye szerint egy ismételt együttes ülésen kellene elfogadni a közös 
fenntartású intézmények költségvetését. Tájékoztatásul elmondja, hogy a hitelfelvétel  
jövőben  kormány hozzájárulást igényel.  
 
Antal János polgármester: Nyilatkoznak, hogy Balatonőszöd mekkora összeggel járul hozzá 
az intézmények fenntartásához. A jövőre vonatkozóan azt kéri, hogy amit korábban leírtak, 
azt próbálják meg betartani. Az már tavaly is elhangzott, hogy megállapodás szerint a 
költségvetés a testületek együtt fogadják el. A dolog egyszerűsíthető, hogy Balatonőszöd 
nyilatkozik az intézmények működéséhez adandó támogatásról, ezt követően őket nem érinti 
tovább a költségvetés. Nem szükséges újabb közös testületi ülés összehívása. A támogatás 
összege a korábban megállapodott infláció mértékével növelt összeg. 
 
 
A fentieket követően  Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

         Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testületének 
             4/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közös fenntartású intézmények – iskola, 
óvoda -, 2012. évi működéséhez 9 millió 205 ezer Ft 
támogatást nyújt, amit két egyenlő részletben – 2012. 
március 1-ig illetve 2012. szeptember 1-ig utal át a 
balatonszemesi önkormányzat költségvetési számlájára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét 
átadott pénzeszköz címén az önkormányzat 
költségvetési rendelet tervezetében szerepeltesse és 
gondoskodjék annak határidőben történő átutalásáról. 

Felelős: Antal János polgármester 
Határidő: 2012. március 1. 
     2012. szeptember 1. 

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

 4/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 
 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-
testülete köszönettel elfogadja a balatonőszödi 
önkormányzat által nyújtandó, 9 millió 205 ezer Ft-os 
intézmény-fenntartási támogatást. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint működési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: Munkaterv szerint 2012. február 15. 
 

A fentieket követően  Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

       
   Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testületének 
             5/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balatonszemes-Balatonőszöd Községek 
Körjegyzősége létrehozására és működésére kötött 
megállapodás 10./ pontja alapján a balatonszemesi 
önkormányzat részére, 5 millió 126 ezer Ft-os 
intézmény-fenntartási támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint működési célra átadott pénzeszközt 
szerepeltesse és gondoskodjék annak időarányos 
átutalásáról. 
Felelős: Antal János polgármester 
Határidő: Munkaterv szerint 2012. február ... 
                Átutalásra:  március 31;   szeptember 30. 
 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testületének  
 5/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Balatonszemes-Balatonőszöd Községek 
Körjegyzősége létrehozására és működésére kötött 
megállapodás 10./ pontja alapján   a balatonőszödi 
önkormányzat által 2012. évi működéshez nyújtandó, 5 
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millió 126 ezer Ft-os intézmény-fenntartási támogatást 
tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint működési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: Munkaterv szerint 2012. február 17 
 

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

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testületének  

 6/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a közös fenntartású intézmények 
– iskola, óvoda -, körjegyzőség, valamint a védőnői 
szolgálat 2012. évi költségvetésének tervezetét, amelyet 
a vitában elhangzottakkal együtt – figyelembe véve a 
Balatonőszödi Községi Önkormányzat javaslatát – 
tervezetként továbbtárgyalásra alkalmasnak tart, s annak 
az önkormányzat költségvetési rendeletébe történő 
beépítését azzal a feltétellel vállalja, hogy amennyiben 
jelentős módosítás szükséges, úgy annak tartalmáról és 
okáról a társönkormányzatot tájékoztatja. 
Felkéri a polgármestert a rendelet elkészítésére és a 
Képviselő-testület elé terjesztésére. 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: Munkaterv szerint: 2012. február 17. 

 
 
 
5./ Közös időszaki lap /Hírmondó/ kiadvány célja és továbbfejlesztési iránya 
     Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző 
 
Takács József polgármester felkérte az időközben érkező nyomdaipari kkt. területi 
képviselőjét, hogy a kiadványra vonatkozó ajánlatát tegye meg. 
 
Tschepen Attila a nyomda területi képviselője elmondja, hogy a nyomdában mindenféle 
nyomtatványt  elő tudnak állítani. Egyedi könyvek készítését is vállalják. A cég debreceni 
székhelyű, postai futárszolgálattal oldják meg a kiszállítást.  
Ezt követően néhány újságot és egy könyvet mutat tájékoztatásként a testületeknek. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy az önkormányzatok alapvető célja a 
legolcsóbb kiadás volt. Az elmúlt években több ajánlatot kértünk a jobb minőség elérésére. A 
jelenlegi ajánlat 42,79  Ft+Áfa. Ez talán még olcsóbb is, mintha mi állítunk elő. Ez azért 
került most ide, mert korábban 70-100 Ft/db árajánlatok érkeztek. 
 



 10

Takács József polgármester: A Szuperinfót is megkérdeztük, de ez a legjobb ajánlat.  
 
Tschepen Attila a nyomda területi képviselője: Szórólap és névjegykártya készítést is 
kedvező áron tudnak vállalni. 
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő az iránt érdeklődik, meddig garantálják az árakat? 
 
Tschepen Attila a nyomda területi képviselője elmondja, hogy negyedévente 
felülvizsgálják az árakat, de az idén már nem szeretnének emelni. Emellett mindig vannak 
különféle akcióik. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Szállítási határidő a beérkezéstől számított 4 nap. 
 
Tschepen Attila a nyomda területi képviselője: Tördelés, szerkesztés nincs benne az árban. 
Óradíjat számolnak, erről majd küld árajánlatot.  
 
Liber Árpád Béla képviselő úgy véli, nyomdai készítéssel jobb minőségű lehet a kiadvány. 
 
Takács József polgármester megköszöni a tájékoztatást, és a balatonőszödi képviselő-
testületét véleményét várja.  
 
Hosszú Péter képviselő azon a véleményen van, amennyiben nem drágább, mint jelenleg, 
akkor támogatható. 
 
Antal János polgármester szerint így egyszerűbb az elszámolás.  
 
Takács József polgármester felveti, hogy Hosszú Csilla átnézhetné a beérkező cikkeket. 
Megfelelő esztétikai megjelenés és színes borító növeli a minőséget.  
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő a bekerülési költség felől érdeklődik. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző elmondja, hogy kb. 40-50 forint közötti összeg volt, de 
olyan költségeket, mint áramdíj, festék kazetta stb. nem igazán lehet csak becsülni, a 
fénymásoló gépek másra is használják. Nem lehet sem formában, sem költségben 
versenyképes a hivatal ezzel a nyomdai ajánlattal.  
 
Boór Miklós képviselő az általa kiküldött  kérdőívekre érkezett válaszokat ismerteti. A 
megkérdezettek többségének tetszik a kiadvány, jelenlegi formájában is megfelel, de ha 
fizetni kell érte, 60-100 Ft-ot elfogadhatónak tartanának.  
 
ifj. Vasicsek László képviselő javasolja Balatonőszödre is kiküldeni a kérdőíveket. 
 
Antal János polgármesternek nincs ellene kifogása, egyik lapszám mellékleteként el lehet 
juttatni az olvasókhoz.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző emlékeztet rá, hogy cél a tájékoztatás, a vélemény 
alkotásokra különböző más fórumok állnak rendelkezésre. Egy ízben a vélemények 
kicserélésének keserű tapasztalata volt, ezért azt kérték mellőzni.  A lap arculatát szeretné 
megtartani, tartalmát illetően továbbra is az önkormányzat hivatalos lapjaként információt és 
tényeket kellene, hogy közöljön. A formai kérdésekhez elmondja, hogy a kiadvány sokat 
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fejlődött az óta is, hogy Mórocz Viktor esztétikus logót „alkotott” és szerkesztő tördelést 
végez.  A kézbesítésre a két település eltérő módszert használ.  
 
Liber Árpád Béla képviselő: Ne higgye azt a lakosság, hogy a képviselők nem csinálnak 
semmit, csak a pénzt veszik fel. A parlamentben is figyelik, ki mit mond, hányszor szólal fel. 
Kéri, röviden írják le, mi történt az ülésen. Nem bánná, ha fizetni kellene kézbesítésért, mert 
jelenleg nem megoldott a terjesztés. 
 
Dr. Zóka László képviselő: A kérdőívek lapban történő kiküldése akkor úgy történjen, hogy 
azt a polgármesteri hivatalba kelljen visszajuttatni, itt elkészülhet az összesítő és elemzés és a 
februári Kt. ülésre az eredményt vissza kell hozni. 
  
 
A fentieket követően  Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

   Balatonőszöd Községi Önkormányzat  képviselő-testületének           
   6/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy 
Balatonőszöd-Balatonszemes időszaki lap olvasóinak 
véleményét a megszerkesztett kérdőív alapján -  a következő 
lapszámmal a szerkesztőség kiküldje, az önkormányzatok 
hivatalaiban történő összegyűjtése és feldolgozása után annak 
eredményéről a képviselő testületeket a felelős szerkesztő  
tájékoztassa.  

A költségkímélést eredményező nyomdai kiadót nem vitatja, a 
további javaslat a felmérés eredményétől teszi függővé. 

Határidő: értelem szerint, ill. febr. Kt. ülés 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna  

 

 

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

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  képviselő-testületének  
 7/2012.(I.16.) számú Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy 
Balatonőszöd-Balatonszemes időszaki lap olvasóinak 
véleményét a megszerkesztett kérdőív alapján -  a következő 
lapszámmal a szerkesztőség kiküldje, az önkormányzatok 
hivatalaiban történő összegyűjtése és feldolgozása után annak 
eredményéről a képviselő testületeket a felelős szerkesztő  
tájékoztassa.  

A költségkímélést eredményező nyomdai kiadót nem vitatja, a 
további javaslat a felmérés eredményétől teszi függővé. 
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Határidő: értelem szerint, ill. febr. Kt. ülés 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna  

 
 
5./ Aktuális közös ügyek 
 
5./a Járási területi beosztás véleményezése  
 
Antal János polgármester: A járási rendszer kialakítása mindenkit érint. A tervek szerint 
mindkét település a fonyódi járáshoz tartozna. Január 20-ig várják a településektől a 
véleményeket. Ezzel kapcsolatosan Balatonőszödön kikérik a lakosság véleményét, 
közmeghallgatás formájában. El kell dönteni, hogyan tovább. Szeretnék tudni, Balatonszemes 
hogyan vélekedik a dologról, hiszen az a cél, hogy ne hozzunk ellentétes döntést. Pénteken 
délután ez ügyben egyeztetés volt Balatonföldváron, szerdáig valamennyi testület kialakítja az 
álláspontját. A kistérség egyben maradására törekednek, de nem teljesen egységesek  az 
eddigi vélemények. 
 
Takács József polgármester: Elmondja, hogy ő javasolta a kistérségi ülésen, hogy a 
véleményt ne a polgármesterek, hanem a Képviselő-testületek megkérdezésével alakítsák ki, 
ha kell a lakosság is megkérdezhető. Balatonszárszó körjegyzőséget szeretne kialakítani 
Nagycsepely, Kötcse előzetesen döntött, Kőröshegy pedig Tabhoz történő csatlakozását 
fejezte ki. Sajnos nem tudjuk, figyelembe veszik-e a javaslatainkat, de véleményalkotásra 
lehetőséget biztosítottak, igaz nagyon rövid határidővel. 
 
Dr. Zóka László képviselő arra szeretne választ kapni, megmaradnak-e asz okmányirodák. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Minden városban biztosított az okmányiroda működése, 
ezek az információk szerint maradnak. Bármi megtörténhet, amennyiben Őszöd mást akar 
mint Szemes, akár máshová csatolhatnak bennünket. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Abban állapodjunk meg, hova csatlakozzunk.  
 
Boór Miklós képviselő úgy látja, az óvoda és iskola esetében a szétválás nagy hátrányt 
jelentene. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Az a legfontosabb kérdés, hogy Szemes és Őszöd együtt 
marad-e? 
 
Boór Miklós képviselő véleménye szerint az állam nem engedi, hogy Balatonföldvár  járási 
székhely legyen. 
 
Gál Zoltán képviselő: Siófok felé jobb a közlekedés. 
 
Dr. Zóka László képviselő véleménye szerint Fonyód felé is több mindenben 
orientálódhatunk. 
 
Takács József polgármester: Fontos döntés előtt állunk, meg kellene állapodni 
Balatonőszöddel. 
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Antal János polgármester: Ha asz emberek érdekeit nézzük, valószínűleg Siófokra esik a 
választás. Holnap már többet tudunk, de Siófok felé tendálnak.  
 
Boór Miklós képviselő a földvári járásból nem kér, eddig a kistérségtől nem sok jót kaptunk. 
 
Hosszú Péter képviselő úgy véli, a földvári járásnak nincs realitása. Kulturális 
vonatkozásban látja a kistérség előnyét. Úgy érzi, valamit elvesznek tőlünk.  Siófok felé kell 
haladni, de a  körjegyzőség maradjon.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető a nép hangjaként szólal meg. A korábbi siófoki járás 
idejében Balatonszemes szélső település volt, sok jó nem származott belőle. Akiknek a 
véleményét ismeri, azok közül nem sokan mondták, hogy Siófokhoz szeretnének tartozni. 
Siófoknál  pozitívumot a kórház jelent, ezért inkább Fonyód felé orientálódna. Egészségügyi 
ellátást igénybe lehet venni Bogláron és Fonyódon is, de vásárolni is egyre inkább arra 
mennek az emberek.  
 
Komáromi Krisztina Kft.  asszisztens: A képviselő-testületnek kell dönteni, nagyobb 
rálátásuk van a dolgokra, mint a lakosságnak.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Siófok területileg kisebb, lakosságszámot tekintve viszont 
nagyobb. 
 
Antal János polgármester: Legkésőbb holnap meg kellene kérdezni a lakosságot. Ha rossz 
tapasztalata volt bárkinek is Szárszóval, Siófokkal, az azért volt, mert oda tartoztunk, akivel 
nem volt közösség sem rossz sem egyéb más tapasztalata nem lehetett. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző: Elképzelhető, ha kétfelé mennek, az a közös hivatal 
megszűnését is jelenti. 
 
Hosszú Péter képviselő: Az iskolával szemben kötelezettségek vannak, egyfelé kell 
mozdulni.  
 
Böröczky Szilárd képviselő: Most kell dönteni. 
 
Hosszú Péter képviselő: Ne az orvosi ellátás legyen domináns. 
 
Mihály Sándor alpolgármester: A közlekedésről még nem volt szó. 
 
 Antal János polgármester: Véleményeinket várja az államtitkár asszony. 
 
Takács József polgármester  egyenként szeretné hallani a képviselők véleményét. 
 
Dr. Zóka László képviselő: Siófok mellett szól a kórház és a közlekedés, egyéb esetben 
Fonyód közelebb van, ezért 40% : 60% arányban Fonyódot választja. 
 
ifj. Vasicsek László képviselő: Siófok mellett azt az érvet hozza fel, hogy választókerületileg 
is odatartozunk. 
 
Liber Árpád Béla képviselő: 50% : 50%, nem tud dönteni, melyik előnyösebb. 
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Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő: Siófok. 
 
Boór Miklós képviselő: Siófok, de legfontosabb, hogy a két település együtt maradjon, 
Balatonföldvárt nem is támogatná járási központként. 
 
Böröczky Szilárd képviselő: Siófok. 
 
Takács József polgármester: Siófok, de Fonyódot is el tudja fogadni. 
 
Mihály Sándor alpolgármester: Siófok, főként a közlekedés és vásárlási lehetőség miatt. 
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő: Siófok, de a két település maradjon együtt. 
 
Hosszú Péter képviselő: Siófok. Közlekedés szempontjából előnyösebb, hiszen a 
Kaposvárról induló buszok is Siófokra mennek, viszont kistérségi szinten nem volt jó partner. 
 
Gál Zoltán képviselő: Siófok. A lakosságot kell képviselni, és nincs mindenkinek autója. A 
tömegközlekedés abba az irányba jobban megoldott. 
 
Takács József polgármester nem szeretné, ha kettészakadna a  két település, annak 
beláthatatlan következményei lennének mindkét település lakosságára kedvezőtlen hatást 
váltana ki. Az érvek, ellenérvek elhangoztak a vélemények őszöd esetében egyértelműek, de 
Szemesen is Siófok felé billen a mérleg, amely az együtt maradást is elősegíti.  
 
 
Ezt követően az együttes ülést a polgármesterek bezárták, és a képviselő-testületek egyedi 
üléseiken folytatták munkájukat, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
     Kmf. 
 
 
 
 Takács József      Antal János  
             polgármester                                                            polgármester 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
körjegyző 

 


