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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat és Balatonőszöd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2014. március 24-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti 
kistermében  16 órakor kezdődő együttes nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  
      
Balatonszemes Községi Önkormányzat részéről:  
Takács József polgármester                                  
Boór Miklós             
Böröczky Szilárd          
Gelencsérné Oszlár Viktória                 
Liber Árpád Béla    
ifj. Vasicsek László képviselő          
Dr. Zóka László  települési képviselők                 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről:        
Antal János polgármester     
Mihály Sándor alpolgármester    
Androsics Ferenc Krisztián                                        
Gál Zoltán  
Hosszú Péter települési képviselők 
 
Jelen van még meghívottként:  
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Szántóné Pesti Amália jkv. 
Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Csonka Ágota belső ellenőr a 2. napirendi pontnál. 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 fővel  jelen van, ezért 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. 
 
A polgármesterek ismertették napirendi tervezeteiket: 

1./ Beszámoló a közösen ellátott feladatok 2013. évi költségvetésének  
          végrehajtásáról 
      Előterjesztő:  Antal János polgármester 
       Takács József polgármester 
 
            2./ Jelentés a belső ellenőrzésről 

                             Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző és  
   Csonka Ágota a JACONDA Bt. üzletvezetője 

   
3./ Egyéb aktuális közösen ellátott feladatok. 

 
A napirendi tervezeteket Balatonszemes Községi Önkormányzat 7 igennel, Balatonőszöd 
Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igennel egyhangúlag elfogadta. 
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Napirendek tárgyalása: 
 
 

1./ Beszámoló a közösen ellátott feladatok 2013. évi költségvetésének  
          végrehajtásáról 
      Előterjesztő:  Antal János polgármester 
       Takács József polgármester 

                            (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Antal János polgármester a közös hivatalról kérdez. Az előirányzat menet közben 
módosításra került. Az iránt érdeklődik, ezt mi indokolta. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Egy részt a bérkompenzáció volt, ami a módosított 
előirányzatot növelte, illetőleg Balatonszemesen a kurtaxa ellenőr  köztisztviselői 
állományban van a nyári időszakban, mivel az ellenőrzést csak köztisztviselő végezheti. A 
bére és járulékai itt jelentkeznek, ezt év végén szoktuk leszámlázni a szemesi önkormányzat 
felé. Köszönjük a képviselő-testületeknek, hogy az üresen maradt állás bérét feloszthattuk a 
dolgozók között.  
 
Takács József polgármester megemlíti, pénzügyest még nem találtunk, ezért újból 
meghirdettük az állást. 
 
Hosszú Péter képviselő felhívja a figyelmet, ugyan a dologi kiadás csökkent, viszont a 
Windows XP-t megszűntetik, azt le kell cserélni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Balatonszemesen már kértük az elavult rendszer cseréjét. Az 
Office programunk 2003-as, ez már gyakorlati nehézségeket okozott, pl. a hatósági statisztika 
elküldésénél. Nehézkes a rendeletek feltöltése is a Nemzeti jogszabálytárba, valamint a 
jegyzőkönyvek küldése.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2014. (III.24.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját elfogadja, a közösen ellátott feladatokról szóló 
(óvoda, védőnő, alap eü. ellátás) 2013. évi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
A költségvetési szervek beszámolói változtatás nélkül a zárszámadási 
rendeletbe  foglalandók. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
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Balatonszemes községi Önkormányzat a törzskönyvi bejegyzésre 2014. március 13-án és 18-
án tartott ülésein felhatalmazást adott, amelyet Balatonőszöd – ülés hiányában – jelen testületi 
ülésen a határozati javaslat alapján tesz meg. 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  15/2014. (III.24.) számú        
Képviselő- testületi határozat 

 
a./ Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös  
    Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  
     szóló beszámolóját elfogadja, a közösen ellátott feladatokról szóló    
    (óvoda, védőnő, alap eü. ellátás) 2013. évi gazdálkodásáról szóló 
    tájékoztatót tudomásul vette. 
     
    Határidő: azonnal 
    Felelős: Antal János polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

 
 
 2./ Jelentés a belső ellenőrzésről 
       Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző és  
                            Csonka Ágota a JACONDA Bt.  
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Bőséges anyagot kaptak a képviselő-testületek. Kiemelt 
szerepe van a belső ellenőrzésnek. Többnyire a képviselő-testület határozza meg azoknak a 
vizsgálatoknak a témakörét, amelyeket úgy lát, hogy felülvizsgálatra szorulnak. Általában 
évente négy vizsgálat szokott történni, főként a költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.  
Ezen kívül volt egy rendkívüli ellenőrzés a 2013. évet érintően Balatonszemesen, amelynek 
eredményéről a december 19-i ülésen szóbeli tájékoztatót kapott a balatonszemesi képviselő-
testület. A 2014. évi változásokkal kapcsolatban elmondja, ezen túl nem a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi társulás égisze alatt, hanem önálló megbízással történik a külső 
szolgáltatóval történő belső ellenőriztetés. Ennek alapján mindkét képviselő-testület még 
decemberben meghozta a határozatát, és az ütemtervet is elfogadta. Közelmúltban a 
Kormányhivatal végzett belső ellenőrzést, amelynek kapcsán megfogalmazta javaslatait, az 
SZMSZ-ben aktualizáljuk, hogy az önkormányzatok egyedi megbízással fogják a belső 
ellenőrzést végezni. Két lehetőség van, vagy adaptáljuk a balatonföldvári ellenőrzési tervet, 
ami négy évre szól, vagy készítünk egy négy éves hosszabb távú ellenőrzési tervet. Mi úgy 
látjuk helyesnek, hogy a választás évében nem volna célszerű négy éves időtartamra stratégiai 
tervet készíteni.  
 
Antal János polgármester: Említette a jegyző asszony, hogy újból ki kellett írni a pénzügyi 
ügyintézői álláspályázatot. Az is szerepel az anyagban, hogy nincs a közös hivatalnak 
pénzügyi vezetője. Ezt a jövőben hogyan kívánja a hivatalvezető megoldani? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az Államháztartási tv. szerint két lehetőség van, vagy egy 
gazdasági szervezet végzi el a gazdálkodásra vonatkozó irányításokat és egyebeket, amely 



 4

egy külön szervezet létrehozását indokolná, aminek van egy külön vezetője. Nagyobb 
hivataloknál  külön osztály, vagy főosztály látja el a gazdálkodási feladatokat, de nálunk erre 
nincs szükség. Ilyen esetekben, amikor nincs egy gazdálkodási szervezet, a jegyző ad 
meghatalmazást bizonyos feladatok ellátására, utalványozásra, kötelezettség vállalásra és a 
teljesítések igazolására, a pénzügyi ellenjegyzésre. 2012. előtt volt egy ellenjegyzői joga a 
jegyzőnek, amelyet megszüntettek, ez okozott némi problémát. Ennek kapcsán meghívtuk a 
belső ellenőrt egy apparátusi értekezletre, ahol mindenki feltehette ezzel kapcsolatos  a 
kérdéseit. Ez által rendeződött a helyzet. Ettől függetlenül az 1 fő pénzügyi ügyintézői  
létszám szükséges, mert egyébként  összeférhetetlenség keletkezik az utalványozás, és  a 
pénztáros posztoknál. Az első körben kiír pályázat eredménytelen volt, aminek döntő oka az 
volt, hogy a legtöbb pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Azt szeretnénk, ha 
olyan pénzügyi ügyintéző kerülne erre a posztra, akit nem kellene hónapokig betanítani. 
Ebből eredően külső szakemberekkel kell ellátni a beszámolók aláírását, és a könyvvizsgáló 
felkérésére is sort kellett keríteni.  
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2014. (III.24.) számú  határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat megtárgyalta a 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést és azt tudomásul veszi. 
Az előterjesztésnek megfelelően a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban és kapcsolódó okmányokban a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátására vonatkozó részeket a Társulás helyett önálló 
megbízásként külső szolgáltató megbízásával történő ellátásra kell 
javítani. 
A képviselő-testület a belső ellenőrzéshez kapcsolódó szabályzatokat a 
mellékletnek megfelelően tudomásul vette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Takács József  polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

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

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2014. (III.24.) számú  határozata: 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a közös hivatal jegyzőjét, hogy a belső ellenőrzéshez 
kapcsolódó stratégiai tervet dolgoztassa ki – vagy adjon adaptációs 
javaslatot - és jóváhagyás érdekében terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 



 5

 
Antal János polgármester  egyszerre bocsátotta szavazásra a két határozati javaslatot. 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  16/2014. (III.24.) számú        
Képviselő- testületi határozat 

 
a./ Balatonőszöd Községi Önkormányzat megtárgyalta a 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést és azt tudomásul veszi. 
Az előterjesztésnek megfelelően a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban és kapcsolódó okmányokban a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátására vonatkozó részeket a Társulás helyett önálló 
megbízásként külső szolgáltató megbízásával történő ellátásra kell 
javítani. 
A képviselő-testület a belső ellenőrzéshez kapcsolódó szabályzatokat a 
mellékletnek megfelelően tudomásul vette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antal János  polgármester és dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
b./ Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a közös hivatal jegyzőjét, hogy a belső ellenőrzéshez 
kapcsolódó stratégiai tervet dolgoztassa ki – vagy adjon adaptációs 
javaslatot - és jóváhagyás érdekében terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 30 napon belül 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2014. március 13, ill. 18-án tartott ülésén a 
könyvvizsgáló és a regisztrált Áh. szakos mérlegképes könyvelői megbízást és annak 
ellenértékét határozattal elfogadta, melyet Balatonőszöd határozati javaslatában költség 
arányosan szerepel  határozati javaslatban. 
  
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  17/2014. (III.24.) számú        
Képviselő- testületi határozat 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
elemi költségvetések beszámolóihoz felelős személy megbízásából 
eredő többletköltséget – arányosan 100 ezer Ft + ÁFA összesen 127 
ezer Ft bruttó összeggel elfogadja és a 2014. évi költségvetésének 
tartalék kerete terhére pótelőirányzatként biztosítja. 
Felhatalmazza a közös hivatal jegyzőjét, hogy a megbízási 
szerződéseket (önkormányzat és közös intézmények)  megkösse. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
Csonka Ágota belső ellenőr: javasolja a stratégiai tervet két évre készíteni, mivel a 
választásokat követő 6 hónapon belül kell előterjeszteni az új gazdasági programot, amelyet 
követően sor kerülhetne az új  4 éves terv elfogadásra.  
 
A javaslatot mindkét képviselő-testület logikusnak ítélte és elfogadta, majd az alábbi 
határozatokat hozták: 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2014. (III.24.) számú  határozata: 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2014  
(III.24) határozatával előírt stratégiai tervet 2014-2015. évekre (két  
gazdasági évre) vonatkozóan kéri elkészíteni és azt a soron következő 
testületi ülésre terjeszteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

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

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
18/2014. (III.24.) számú határozata        

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014  
(III.24) határozatával előírt stratégiai tervet 2014-2015. évekre (két  
gazdasági évre) vonatkozóan kéri elkészíteni és azt a soron következő 
testületi ülésre terjeszteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 

 
 
 
3./ Egyéb aktuális közösen ellátott feladatok. 
   
 
    a./ Gyermekorvosi körzet státuszának megüresedése. 
        (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testületek egyhangúlag tudomásul vették dr. Rozs 
Andrea gyermekorvos bejelentését. 
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Hosszú Péter balatonőszödi képviselő: jelezte, hogy Balatonőszödön a térfigyelő rendszer 
kiépítését tervezik és a bűnözési tapasztalat alapján, hogy Balatonszárszó után nyugati irányba 
„húzódott” a bűnözési hullám, javasolja Balatonszemesnek is a rendszer kiépítésén való 
gondolkodást. 
 
A képviselő-testületek tagjai a felvetéssel egyetértettek. 
 
A térfigyelő rendszer kiépítésének kérdésével - mivel Balatonszemes egyedi ülésén a 
Rendőrség tájékoztatója kapcsán  megbeszélés tárgya volt - a hozzászólások 
jegyzőkönyvezését mellőzzük. 
 
Mivel több, mindkét testületet érintő közös napirend, tárgy, kérdés nem volt, Takács József 
Balatonszemes polgármestere és Antal János Balatonőszöd polgármestere a közös  képviselő-
testületi ülést 17 óra 5 perckor bezárta. Ezt követően mindkét testület ülése egyedi ülésként 
folytatódott.  
 

Kmf. 
 
 
 

Antal János                                                                Takács József 
            polgármester                  polgármester 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
jegyző 

 


