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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr  Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek 2013. április 23-án 16.00. 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 jegyző 
Boór Miklós      Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szentiványi Jánosné óvodavezető 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv. ház igazgató  
Dr. Zóka László települési képviselők   Kertész Adél Kft. ügyv. ig. 
                  Szilvai Renáta köztisztviselő   
Távolmaradását előre jelezte: 
 
Liber Árpád Béla és 
Ifj. Vasicsek László települési képviselők   
 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Androsics Ferenc Krisztián  
Gál Zoltán  
Hosszú Péter települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
 
Mihály Sándor alpolgármester 
 
 
Somogytúr Községi Önkormányzat részéről: 
 
Müller Tibor polgármester 
Horváth István 
Nemes László 
Tardi Györgyné 
Tarrné Szekeres Zsuzsanna települési képviselők 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
 
Nemes László települési képviselő 
 
Érdeklődő: - 
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Takács  József polgármester köszönti a Képviselő-testületek tagjait, és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 5 fővel jelen van, így az ülés 
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./  Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének  
      végrehajtásáról, a beszámolóhoz kapcsolódó döntések meghozatala 
 
2./  Egyéb közös döntést igénylő ügyek 

 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének    
      végrehajtásáról, a beszámolóhoz kapcsolódó döntések meghozatala 
      Előterjesztő: Müller Tibor Somogytúr  polgármestere,   Antal János Balatonőszöd   
                            polgármestere és Takács József Balatonszemes polgármestere 
 
 
 
Müller Tibor Somogytúr község polgármestere elmondja, az elmúlt hetekben érdeklődött  
azoknál a  szülőknél, akiknek gyermekei ide járnak óvodába és iskolába, hogy mi a 
véleményük az intézményekről. Egységesen mindenki elégedett. Jelenleg 7 óvodás, és 9 
iskolás jár ide, szeptembertől újabb 2 óvodás és 3 iskolás várható, akiket ide fognak járatni a 
szülők. Az a tendencia mutatkozik, hogy néhány éven belül a somogytúri gyerekek 80%-a ide 
fog járni. Egy óriási probléma merült fel Somogytúr részéről, mégpedig az, hogy az állami 
normatíva nagyon kevés lett. Ebben a tanévben még tudják finanszírozni a gyerekeket szállító 
buszt, de szeptembertől Volán járatokkal képzeli el az utaztatást, mert a 300 ezer forintos 
terhet nem tudják tovább vállalni. A Volán járatokkal való bejárásnak egy veszélye van, hogy 
a somogytúri szülők azt gondolhatják, akkor inkább a közelebb lévő Látrányba járatják a 
gyerekeiket, amit nem szeretnénk. Kéri a képviselő-testületeket, hogy amennyiben van rá 
lehetőségük, valamilyen módon segítsék megoldani a gyerekek utaztatását. Szeptembertől 
Somogytúr a költségek felét tudná vállalni, de sajnos többet nem. Szeretné, ha közösen meg 
tudnák oldani a problémát, mert nem lenne szerencsés dolog, ha a gyerekek fokozatosan 
visszamennének Látrányba. Ehhez kér segítséget.  
 
Boór Miklós képviselő megköszöni a dicsérő szavakat. Elmondja, tegnap küldött egy e-mailt 
a jegyző asszonynak azzal kapcsolatban, hogy a Volán most méri fel az utazási igényeket. 
Javasolja velük felvenni a kapcsolatot. 
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Hosszú Péter képviselő nem tartja valószínűnek, hogy a Volánnak erre lenne kapacitása. 
Információi szerint a Volánnál is hatalmas pénz kivonások vannak. Az iskolás járatokat eddig 
a kistérség működtette, most ezeket át fogja venni a tankerület, ezért inkább őket kellene 
megkérdezni ezzel kapcsolatban. A Volán járatok véleménye szerint sem alkalmasak kis 
gyerekek, főként óvodások szállítására, ezért inkább a már bevált módszert kellene valahogy 
megtartani.  
 
Takács József polgármester egyetért Hosszú Péter képviselővel,  miszerint óvodásoknak 
nem szerencsés Volán járattal utazni. 
 
Boór Miklós képviselő: A tankerület biztos nemet fog mondani, mert nem ugyanabban a 
beiskolázási körzetben található a két település. 
 
Dr. Valkó Zuszanna jegyző: Nagyon nehéz volt az előző év. Elő kellett készülni a szervezeti 
változásokra, amelyek január 1-től bekövetkeztek. Az átmenetet úgy sikerült megoldani, hogy 
a gyerekek ezt nem érezték meg. A feladat alapú finanszírozásnál nagy probléma, hogy a 
bejáró tanulók után nem kapunk többletfinanszírozást.  Tavalyi évben még a bejárási 
költségeket le tudtuk venni. Fontosnak tartja elmondani, hogy egy rövid ideig helyettesített 
Látrányban, és így tapasztalatokat tudott szerezni. Szintén három csoportos óvodájuk van, 
mint ahogy nekünk. Az ottani gyereklétszám 62 fő, a miénk 84 fő. Mi 10 millióval kapunk 
több állami támogatást, mint a látrányi intézmény. Ennek pedig kizárólag az az oka, 20 fővel 
több a gyermekek száma. Igaz, hogy feladat finanszírozás történik, de a gyermek létszámot is 
szorzóként figyelembe veszik. Megfontolhatjuk azt a javaslatot, hogy megfelezzük a havi 300 
ezer forintos költséget, és akkor elengedtünk kb. másfél millió forintot, de mindannyiunk 
számára kedvező feltételek teremtődnek. Ezt a képviselő-testületeknek át kell gondolni. Ami a 
Volán buszt illeti elmondja, más járásba tartozik Somogytúr és Balatonszemes. Nem ugyanaz 
a beiskolázási körzet sem, ezért úgy véli, nem számíthatunk a tankerület támogatására. Ezt a 
problémát nekünk kell megoldani. 
 
Müller Tibor Somogytúr község polgármestere elmondja, Látránnyal perben vannak, akik 
2 millió forintot követelnek, mert felmondták a szerződést. Jelenleg úgy tűnik, Somogytúr 
esélyes a per megnyerésére, mert jogosan mondták fel a szerződést. Már csak arról folyik a 
vita, a tanév vége június 15. vagy augusztus 31., ennek függvénye a per kimenetele. Ha ezek a 
gyerekek visszamennek Látrányba, akkor az elmúlt 10 éves munkája semmit nem ért. Azt 
szeretné, ha ezek a gyerekek Balatonszemesre járnának, és a jövőben folyamatosan jönnének 
ide a gyerekek.  
 
Antal János Balatonőszöd község polgármestere megérti Somogytúr problémáját. Úgy 
látja, senki sem zárkózik el az elől, hogy ez a kérdés valamilyen módon megoldódjon. 
Pillanatnyilag abban a stádiumban vagyunk, hogy gondolkodni kell ezen a kérdésen. Június 
folyamán újból találkozni fog a három testület az intézmények szakmai beszámolója kapcsán, 
akkor lehetne ezt a dolgot pontosítani. Valószínűleg csak a testületeken belül lehet megoldani 
ezt a problémát, mert a Volánon keresztül ez nem igazán lesz megoldható, tekintettel arra, 
hogy már zajlanak az egyeztetések. Csütörtökön a kistérségi ülésen éppen ez lesz az egyik 
napirend. Sajnos, gyakorlatból tudjuk, mennyit ér a javaslatunk. Ha úgy látjuk, ennek okán is 
le lehet ülni egy megbeszélésre, amíg nem késő.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Most a költségvetési beszámolóról van szó, köszöni a 
polgármester urak véleményét. Örül neki, hogy jó együttműködés alakult ki. A beszámolót 
elfogadásra ajánlja. Mivel a koncepciót most fogadták el, egy kiegészítő határozatot javasol 
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meghozni, miszerint erre a busz témára mindenképp vissza kell térni, hiszen a jövő évi 
gazdálkodásunkat is érinti. A mérleg serpenyőjébe kell tenni, ha idejárnak a somogytúri és az 
őszödi gyerekek, akkor ez nekünk mennyi pluszt jelent az állami támogatások tekintetében. 
Ha nekünk jó, hogy ide járnak ezek a gyerekek, meg kell próbálnunk a különbözetet 
átvállalni, és biztosítani az autóbusz közlekedést. Arra kel törekednünk, hogy nyereséges 
legyen a busz használata, és ebből kompenzálni lehet a gyerekek szállítását. Jó lenne, ha ez az 
együttműködés a jövőben is így maradna.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető örül neki, hogy elégedettek az óvoda munkájával. A 
szülők együttműködők, jó  kapcsolat alakult ki. Fogadó órákon is elsőként jelennek meg, a 
gyerekek pedig jól érzik itt magukat. A fent elhangzottakat helyesbíti, ugyanis nem 7, hanem 
8 somogytúri gyerek jár az óvodába. Ahogy most történik a gyerekek szállítása, nagyon 
ideális. Sajnálja, hogy többszöri meghívás ellenére a somogytúri testület nem ment el az 
óvodába egy látogatásra. Reméli, a későbbiekben majd erre is sort kerítenek. Jelzi, hogy 
nyáron nem tudnak kísérőt biztosítani a buszra, mert csak egy összevont csoport működik, 
egy óvónő van reggeltől, és ezt már nem tudja bevállalni. Erre valamilyen megoldást kell 
találni. Tudomásukra jutott, hogy a kíséret számára bizonyos összeget biztosítani fognak. 
Elterjedt a hír, hogy hónapok óta pénzt vesznek fel a kíséretért. Itt szeretné elmondani, 
egyetlen fillért nem vett fel egyik kísérő sem, a mai napig. Ezt azért is el kellett mondani, 
hogy a kollégáit meg tudja nyugtatni, ezt jelezte, nekik sem legyen rossz érzésük.  
 
Müller Tibor Somogytúr község polgármestere elmondja, részükről a kísérők kifizetése 
bármikor megtörténhet, egy adminisztrációs dolgon múlik a dolog.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Folyamatban van az intézése, a karádi jegyző úrral megtörtént 
az egyeztetés, az írásbeli megállapodás aláírása után a kifizetésnek semmi akadálya nem lesz. 
 
Takács József polgármester: Jó  kapcsolat, együttműködés alakult ki. Bízik benne, nem lesz 
merev az oktatási körzethatár, és lehetőség lesz egyik járásból a másikba átmenni. A jó 
együttműködés érdekében javasolja az összeg felezését. Nagyon örül annak, hogy elégedettek 
a szemesi intézmények működésével.  
 
 
A fentieket követően Somogytúr Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal    
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
        24/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Somogytúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes 
székhellyel működő Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint 
a Nyitnikék Óvoda  2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló – a 
vitában elhangzottakkal - beszámolót elfogadja és a számszaki kimutatások 
alapján a két intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtását -  a 
székhely település rendeletébe építendő módon - elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Müller Tibor polgármester 
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A fentieket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       22/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
Balatonőszöd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   
Balatonszemes székhellyel működő Reich Károly Általános Iskola, 
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Nyitnikék Óvoda  2012. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolót – a vitában elhangzottakkal - elfogadja és 
a számszaki kimutatások alapján a két intézmény 2012. évi költségvetésének 
végrehajtását -  a székhely település rendeletébe építendő módon - 
elfogadásra javasolja. 

 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Antal János polgármester 

 
 
Ezt követően Müller Tibor  Somogytúr polgármestere jelezte, hogy mivel további teendő 
számukra nincs, így  az ülést bezárta és további jó tanácskozást kívánva az  somogytúri 
települési képviselők távoztak. 
 
 
 
Fentieket követően Takács József polgármester 5  perc szünetet rendelt el. 
 

 
SZÜNET 

 
Szünet után: 
 
 
Dr. Zóka László képviselő: Annak érdekében, hogy ismételten ne kelljen a testületnek a busz 
költség miatt leülni, javasolja dönteni. 
 
Antal János polgármester: Ez Balatonőszöd képviselő-testületét nem érinti, legfeljebb 
tudomásul veheti. 
 
Takács József polgármester: Kérték, hogy a beiratkozási idő előtt tisztázott legyen 
Somogytúr önkormányzatának kérése, így az 50 %-os, illetve 150 ezer Ft havi díj összegére 
kér szavazatot. 
 
Szilvai Renáta pénzügyi ügyintéző: A busz alkalmanként 13.300.-Ft és attól függ 20-22 
alkalom van-e egy hónapban.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
       87/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat : 

 
  Balatonszemes  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Somogytúr  
  Községi Önkormányzat  kérésére és részére az iskolai és óvodás gyermekek  
  szállítása érdekében az autóbusz költségeket havi  legfeljebb 150.000.-Ft- 
  ban állapítja meg, ill.  50 %-os kedvezménnyel biztosítja. 
  Erről Somogytúr polgármestere értesítendő. 
 
  Határidő: 2013. szeptember 1. 
  Felelős: Takács József polgármester 

 
 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, 2012-ben  a 2 fős  létszámcsökkentés némi 
megtakarítással járt. A december havi bérkompenzációból  és a december végén érkezett 
pályázatunk elbírálásából eredő állami támogatás  lett a pénzmaradványunk összege. 
 
 
A fentieket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

       23/2013. (IV.23.) számú Képviselő-testületi határozat : 
 

Balatonőszöd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes 
székhellyel működő Körjegyzőség, valamint a védőnői  
szolgálat  2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót – a 
vitában elhangzottakkal - elfogadja és a számszaki kimutatások alapján a két 
intézmény 2012. évi költségvetésének végrehajtását -  a székhely település 
rendeletébe építendő módon - elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Antal János  polgármester 
 
 

 
Takács  József polgármester ismertette a rendelet főbb adatait, mely szerint: Balatonszemes 
Községi Önkormányzat  2012. évi költségvetésének végrehajtását 748 millió 146 ezer Ft 
tárgyévi bevétellel, melyből 607millió 606  ezer  Ft és 140 millió 540 ezer Ft 542 millió 153   
e Ft működési kiadással  és 92 millió  732   e Ft fejlesztési célú kiadással, valamint 119.713    
korrigált pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi rendeletet alkotta: 
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Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013. (IV.23.) rendelete   

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
A rendelet szószerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
 
2./  Egyéb közös döntést igénylő ügyek 
 
 
Antal János polgármester: Jelezte, hogy az utolsó testületi ülések a közös időszaki lap 
sorsának rendezéséről is szóltak, melyről a mai napig nem született döntés és nem tudni 
hogyan tovább. 
A közös Hírmondóval nincs különösebb problémája, de most abszolút nem tudni mikor van 
lapzárta, felborult a korábbi gyakorlat. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A nyomdai árajánlatok teljes köre esetén vissza kell hozni 
testület elé. Jelenleg a B.földvári TDM (vagy általa javasolt nyomda) árajánlatára várunk. Ez 
és az összes többi esetleges felelős kiadó, szerkesztőség változása bejegyzést igényel, célszerű 
lenne együtt teljesíteni. 
 
Antal János polgármester: azt sem tudni mennyi a fizetési kötelezettség, mint azt a jegyző 
jelezte, mit jelent a nyomtatás „borsos” ára. Éppen ezért a negyedévi számlát kérik, hogy ne 
legyen év vége felé ebből vita. A felelős kiadásról személy szerint lemondott, a változás 
bejegyeztetésével meg lehet várni a többi változást, de már így is nagyon elhúzódott, ami a 
lap  körüli bizonytalanságot fojt 
 
 
 
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 25 perckor bezárta, mindkét település külön-külön folytatta munkáját, 
melyről külön jegyzőkönyvek készültek. 
 

 
Kmf. 

 
 

 
 

Müller Tibor     Antal János                                   Takács József 
Somogytúr    Balatonőszöd                                 Balatonszemes 

            polgármester    polgármester          polgármester 
 
 
 

 
Dr. Valkó Zsuzsanna 

jegyző 


