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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Balatonszemes, és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2013. január 21-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház  földszinti kis termében közösen 
megtartott 16.00 órakor kezdődő 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 
Liber Árpád  Béla     Róka László műv.ház igazgató 
Ifj. Vasicsek László     Kertész Adél Kft. ügyv.igazgató 
Dr. Zóka László települési képviselők  Szilvai Renáta köztisztviselő   
       Bene Zoltánné közkonyha vezető 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Gelencsérné Oszlár Viktória képviselő  
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Androsics Ferenc Krisztián 
Hosszú Péter települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Mihály Sándor alpolgármester 
Gál Zoltán képviselő 
 
Érdeklődő: 1 fő 
    
Takács  József polgármester köszönti a Képviselő-testületek tagjait, és minden megjelentet. 
Megállapítja, hogy a balatonszemesi képviselő-testület 6 fővel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonőszödi 
képviselő-testület 3 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
 
Takács József polgármester előterjesztette a  napirend  tervezeteit.  
  
 
 

1./ Beszámoló a védőnői szolgálat 2012. évi tevékenységéről. 
           Előterjesztő: Schmal Kinga védőnő 
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            2./ Beszámoló a jegyzőség munkájáról, az új közös hivatal indulásáról  
                Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

3./  A közös önkormányzati hivatal,  az óvoda, a védőnői szolgálat 2013. évi  
költségvetésének megtárgyalása és tájékoztató az iskola működési 
költségének  terveiről.  

                  Előterjesztő: Takács József polgármester 
                  Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők. 
 
            4./   Közös időszaki lap /Hírmondó/ kiadvány célja és továbbfejlesztési iránya. 
                  Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ Beszámoló a védőnői szolgálat 2012. évi tevékenységéről. 
      Előterjesztő: Schmal Kinga védőnő 
      /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Schmal Kinga védőnő megköszöni a védőnői-, tanácsadói és orvosi szoba felújítását, 
kifestését.  
 
Böröczky Szilárd képviselő  az iránt érdeklődik, a hogyan alakul a gyermeklétszám? 
 
Schmal Kinga védőnő elmondja, az elmúlt évben 11 gyermek született. A 3-6 éves 
korosztály létszáma viszonylag magas, a 3 év alatti gyermek sajnos kevés.  
 
Liber Árpád Béla képviselő sajnálja, hogy ilyen kevés gyermek született. Megköszöni az 
elmúlt évben megszervezett prosztatarák szűrést, és kéri, hogy idén is szervezze meg a 
vizsgálatot a védőnő.  
 
Schmal Kinga védőnő véleménye szerint nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, és szeretné, ha 
minél több ember venne részt rajta. 
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő: Tavaly a szoptatós anyukák részére szerveztek egy 
rendezvényt. Idén is megtartják-e? 
 
Schmal Kinga védőnő: Ezt kétévente szoktuk szervezni,  de sajnos nagyon kevés a gyerek. 
Augusztusban van a szoptatás hónapja, akkorra szoktuk időzíteni.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető: Valóban kevés gyerek születik, de személy szerint 
optimista. Nem kell megkongatni a vészharangot, eddig is volt elég gyerek az oviban, és 
remélhetőleg ez után is lesz. A létszámot tekintve nem mondható, hogy a csoportok zsúfoltak, 
az óvónők a foglalkozások során le tudnak kötni ennyi gyereket. 
 
Takács  József polgármester megköszöni a védőnő munkáját, akivel nagyon jó a kapcsolat, 
és a lakosság részéről is pozitív visszajelzések érkeznek.  
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Antal János polgármester elmondja, hogy Balatonőszödön is elégedettek a védőnő 
munkájával. 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 17/2013 (I.21.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a közösen fenntartott Védőnői szolgálat 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg 
tudomásul veszi. 
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  7/2013 (I.21.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a közösen fenntartott Védőnői szolgálat 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 
azt a vitában elhangzottakkal együtt elfogadja, illetőleg 
tudomásul veszi. 
 

                                     Felelős: Antal János polgármester 
                                    Határidő: azonnal 
 
 
 
 
2./ Beszámoló a jegyzőség munkájáról, az új közös hivatal indulásáról  
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző röviden ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja még, hogy a 
Körjegyzőség megszüntetésre került, helyette Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 
alakult. A technikai kérdések körét kellett év elején rendezni. Pillanatnyilag nem érezzük a 
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feladatok csökkenését, mert eddig kevés feladat került át a járásokhoz (ápolási díj alanyi 
jogon, közgyógyellátási ügyek, illetőleg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság). 
 
Böröczky Szilárd képviselő megköszöni a tervezet előkészítését. Bízik benne, hogy idén sem 
lesz rosszabb évünk. 
 
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 18/2013 (I.21.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a     
körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről szóló szóbeli előterjesztést a  
vitában elhangzottakkal együtt elfogadja.  
 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat  8/2013 (I.21.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről szóló szóbeli előterjesztést a  
vitában elhangzottakkal együtt elfogadja.  
 

                                    Felelős: Antal János polgármester 
                                   Határidő: azonnal 
 
 
 
 
3./  A közös önkormányzati hivatal,  az óvoda, a védőnői szolgálat 2013. évi  
      költségvetésének megtárgyalása és tájékoztató az iskola működési költségének     
      terveiről.  
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők. 
 
 
Takács József polgármester úgy látja, az előterjesztés alkalmas a tovább tárgyalásra.  
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Antal János polgármester: Miért nem fért bele ez a napirendi pont az iskola vonatkozásában 
a balatonszemesi egyedi ülés témájába? Tudomása szerint Balatonőszöd meghozta a döntését, 
ez több alkalommal elhangzott, tehát a dologi költségek ebben a vonatkozásban őket nem 
érintik.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azt nem mondtuk, hogy nem fért bele, erről tárgyalt a 
balatonszemesi testület.  
 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 19/2013 (I.21.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-
testülete előzetes tervszámként  elfogadja a 
balatonőszödi önkormányzat által nyújtandó, 7 millió 
620 ezer  Ft-os saját bevételű és 2 millió 2 44 ezer ft 
átadott állami támogatást  intézmény-fenntartási 
támogatás címén. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
tervezetében, mint működési célra átvett pénzeszközt 
szerepeltesse. 
Balatonszemes Község Önkormányzata a feladatalapú 
támogatáson túl saját bevételei terhére a közös 
fenntartású óvodához: 7 millió 875 ezer ft a közös 
önkormányzati hivatalhoz 19 millió 460 ezer ft, a 
védőnői szolgálathoz: 1 millió 403 ezer Ft támogatást 
(összesen: 28 millió 738 ezer Ft) biztosít.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
Somogytúr irányába az óvodai feladatok ellátásához a 
470 ezer Ft gyermekarányos támogatás szükségességét 
közölje és kérje ennek határozatba foglalását. 
A Képviselő-testület az előterjesztést alkalmasnak tartja 
arra, hogy az a költségvetési rendelet alapjául szolgáljon 
és II. fordulóban a testület elé döntéshozatal céljából 
előterjesztésre kerüljön. 
Felelős: Takács József polgármester 
Határidő: Munkaterv szerint 2013. február 18. 

 
 
 
 
Antal János polgármester elnézést kér, lehet, hogy egy kicsit megzavarta a testületi ülés 
menetét. Az a kérdés, amennyiben most megszavaztatja az őszödi testülettel, az  valójában 
mit jelent? 
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Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Kiadásra került egy határozati javaslat, amelyben pontosan 
szerepelnek a támogatási összegek, ezt mindkét testület megkapta. Ezt követően részletesen 
ismerteti a határozati javaslat tartalmát. Amennyiben ezzel a testületek egyet értenek, így 
kerül a második fordulóba a februári képviselő-testületi ülések elé.  
 
Antal János polgármester az iránt érdeklődik, módosulhatnak-e ezek a számok? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Ahogy a testület elfogadta, úgy fog beépülni a költségvetési 
rendeletbe. Amennyiben Balatonőszöd ezt fogadja el, akkor vissza kell rá térni.  
 
Antal János polgármester: Feltétlenül vissza kell rá térni. Felborult a sorrend, mert ameddig 
nem nyilatkoznak, mennyivel járulnak hozzá, addig nincs mit elfogadni. Túl nagy dolog 
ahhoz, hogy most két perc alatt elfogadjanak mindent. Nem „kukacoskodni” akarnak, de az 
őszödi szándéknyilatkozat és testületi határozat arról szólt, hogy maximum 10 ezer forint/fő 
állandó lakosonként. Amikor meghatározták ezt az összeget, részleges információkkal 
rendelkeztek a szomszédos önkormányzatokról, hogy ott milyen arányú hozzájárulásokkal 
lehet számolni. Az őszödi érdekeket képviselve igyekeznek  minden ülés előtt saját maguk is 
tájékozódni. A volt kistérségi önkormányzatokról vannak információik, és azoknál az említett 
összegnél jóval kisebb a várható hozzájárulás összege. Több helyen nem tudtak pontos adatot 
mondani, ami jelen helyzetben természetes, mert hozzánk hasonlóan ők is a tervezés elején 
tartanak. Azt javasolja a balatonőszödi képviselő-testületnek, tüzetesebben nézzék át az 
adatokat, illetőleg ha kérdésük van, azt tegyék fel a közös hivatal költségvetésével 
kapcsolatban. Előzetes információ alapján pl. Balatonszárszó a két csatlakozó 
önkormányzattól vagy nem fog kérni, vagy legalább is minimális összeget kér, aminek a 
mértéke még nem ismert. Fel sem merül a 10 ezer forint/fő. Ez nem azt jelenti, hogy el 
akarnak térni az eredeti összegtől, de nagy lenne a különbség a többi csatlakozó 
önkormányzat által fizetett összeghez képest. Javasolja, várjanak a döntéssel, mert semmi 
nem sürget, mindenhol eldőlhetnek dolgok. Javasolja, nézzék át még egyszer a költségvetést. 
Sajnos most nincs jelen mind az 5 képviselő egyéb elfoglaltságuk miatt, ezért nem szeretnék 
ezen az ülésen kimondani a végső döntést. Óvodánál, orvosi rendelőnél, védőnőnél illetőleg a 
fogorvosnál nincsenek vitás kérdések. Lehet, hogy itt sem lesznek, de ehhez jobban bele kell 
látni a közös hivatal költségvetésébe. Kérnek egy részletesebb költségvetést. Lesznek 
kérdéseik, amelyekre válaszokat várnak, és elképzelhető, belátják, csak így lehet működni, de 
akkor nyugodt lelkiismerettel emelik fel a kezüket. Kéri, ezt méltányolja Tisztelt Testület. 
 
Takács József polgármester: Valóban nem vagyunk elkésve. Többet tud azzal kapcsolatban, 
Balatonszárszó hogyan fogadta be a két települést, de ezt most szeretné részéletezni, viszont 
idővel rá fognak jönni, hogy az együttműködés pénz nélkül nem fog menni. Megemlíti, hogy 
az évek alatt többek közt a védőnői ellátáshoz sem kértünk pénzt. Az őszödi testület szíve-
joga, hogyan gondolkodik, a miénk pedig az, hogyan gazdálkodunk. Remélhetőleg össze 
tudjuk fésülni az érdekeket.  
 
Antal János polgármester nem akarta, hogy rossz szájíze legyen a dolognak, de természetes 
igény bármelyik testület részéről, ha világosan akar látni. Amennyiben olyan probléma 
merülne fel, amire célzást tett polgármester úr, arról addig beszéljünk, amíg időben vagyunk, 
hogy ne legyenek elvarratlan szálak. Nem szeretné, ha lenne olyan dolog, amit nem fizetett 
meg Balatonőszöd. 
 
Takács József polgármester: Vegyük le a napirendről, vonjuk vissza a határozatot. 
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Dr. Zóka László képviselő: Két hét múlva újból le fogunk ülni, és részletesen átbeszéljük a 
költségvetést, mert vannak olyan tisztázatlan dolgok, amiket nem látunk világosan. Mindkét 
mai ülés arról szól, hogy a költségvetési rendelet tervezetnek a benyújtását vesszük 
tudomásul. Ez nem jelent végleges költségvetést. Az őszödi testületnek is lesz ideje 
megtárgyalni, ezt követően pedig alkossanak róla véleményt, és azt juttassák el a szemesi 
testület részére. Ezt követően még  mindig marad két hetünk az egyeztetésre, természetesen 
nem testületi szinten. 4 hét múlva az együttes ülésen meghozható a végleges döntés. 
Mindenkinek szíve-joga átbeszélni, és tiszteletben kell tartani az Őszödiek véleményét is. 
Javasolja a jelenlegi anyag tudomásul vételét és tovább tárgyalását. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A rendeletet úgy nem szabad elfogadni, ha ellentmondásokat 
tartalmaz. Az tény, hogy Balatonszárszó  Nagycsepelyt és Kötcsét fizetési kötelezettség 
nélkül befogadta. 
Elmondja, több Balaton parti település tervezi egy petíció benyújtását, ami a 
törvényalkotóknak felhívja a figyelmét a hivatali dolgozók létszámának meghatározását érintő 
kérdésre. ugyanakkor ez megfogalmazásra kerül a TÖOSZ által is. 
 
Antal János polgármester úgy látja, jól döntöttek azzal, hogy nem döntöttek, ugyanis tele 
vannak bizonytalansággal. Jobban jár mindkét testület, ha alaposabban átnézi a költségvetést, 
aminek a vége lehet az is, hogy ugyanúgy marad, mint ahogy most van. Biztos volt benne,  a 
szemesi testület már átbeszélte ezt a dolgot, mert nem tartja elképzelhetőnek, hogy kérdés 
nélkül egy költségvetést meg lehet szavazni. Azt kellene megbeszélni, mikor lesz a következő 
közös testületi ülés. Együtt kell megtárgyalni a költségvetést, természetesen akkor, ha ezt a 
szemesi testület is igényli.  
 
Takács József polgármester: A szemesi testület a csütörtöki megbeszélésen már tárgyalta a 
költségvetés tervezetét, ezért fogadták el.  
 
Antal János polgármester nem érti, miért probléma, ha egy közös intézmény működtetését 
közösen tárgyalják meg.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, a szemesi testület azt fogadta el, hogy az 
előterjesztés tárgyalása alkalmas a második fordulóra. Ugyanezt elfogadta a balatonőszödi 
képviselő testület a januári ülésén, mert ez az anyag ott volt, ezért nem érti, miért kell ebből 
bonyodalmat csinálni, és ilyen botrányosan megtárgyalni. 
 
Antal János polgármester nem tudja miért botrányos, ha polgármesterként az balatonőszödi 
érdekeket próbálja képviselni. Ha nem lehet kérdésük, miért vannak itt?  
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő úgy véli, a megfogalmazással van probléma.  
 
Takács József polgármester: Nincs itt semmiféle probléma, ha szükséges, a következő 
forduló előtt közösen is leülhet a két testület, nem kell ebből ekkora problémát csinálni.  
 
Dr. Zóka László képviselő: Nincs itt ilyen nagy probléma, csak mindkét testület a saját útján 
indult el. Balatonőszöd még véglegesen nem döntötte el, mennyivel járulnak hozzá a 
költségekhez, ez náluk további tárgyalás alapját képezi. Ennek nincs semmi akadálya. Az 
előterjesztésben előzetes tervszámok szerepelnek, ami alapja lehet a második fordulónak.  
 



 8

Takács József polgármester: Külön-külön, de együtt is leülhet a két testület tárgyalni, és 
lehetőség van a költségvetés részletes átbeszélésére. Az intézmények vezetőit is meg kell 
hívni a megbeszélésre, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Nem provokálni kell 
egymást, hanem békével megoldani a dolgokat. 
 
Antal János polgármester úgy érzi, félre értették az általa elmondottakat. A polgármester úr 
ismertette a 3. napirendi pontot, mire saját magának előkereste, a szemesi testület már 
szavazott is. Ha erre rákérdez, akkor ezt provokációnak, vagy támadásnak tekintik? Ennek 
nem így kéne lennie. 
 
Takács József polgármester: Ezt be kell fejezni, az anyaggal kell foglalkozni. 
 
Antal János polgármester: Nem úgy jött ide az őszödi testület, hogy konfrontációt keressen. 
Ha még lett volna két percük, el tudták volna mondani a kérdéseiket.  
 
Böröczky Szilárd képviselő nehezményezi, hogy eddig csak Antal János polgármester úr 
szólt hozzá a vitához, noha még két képviselő is jelen van az ülésen. Ezt kicsit furcsának 
találja.  
 
Antal János polgármester: Én vagyok a polgármester Balatonőszödön. Meg lehet kérdezni a 
képviselőket, mikor ültünk ma le, átbeszéltük-e a dolgokat? Mindenkinek lehetősége van 
kérdezni.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző kéri a testületeket, engedjék meg, hogy valamilyen 
számadatokkal kalkulálni tudjanak, egyébként nem lehet tovább vinni a tervezést. Legalább 
annyit fogadjon el az őszödi képviselő-testület, hogy az óvoda, a védőnő és az orvosi 
rendelőre vonatkozó számadatokat szerepeltessük. Az önkormányzati hivatalnál pedig ezek a 
számadatok kerültek január 16-án az őszödi testület elé,  a saját költségvetésben ez került 
beépítésre, így joggal feltételezhető volt, hogy ez  martad a  továbbiakban is.  
 
Hosszú Péter képviselő: A védőnői szolgálat, az óvoda és az orvosi rendelő rendben van. A 
közös hivatallal is alapjaiban véve minden rendben van, csak egy aggályunk van,  nem 
lehetne-e valami kis tartalékot létesíteni. Ehhez kértünk egy részletesebb költségvetést.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző azt javasolja, 5.510 e forintot le kell venni az átadott 
pénzeszközökből Őszödnél, és ezzel a hiánnyal kell a körjegyzőséget tervezni, ha nem tudunk 
további költségeket megtakarítani. Vagy oda jutunk, hogy két fővel csökkenteni kell a 
létszámot.  
 
Antal János polgármester: Egy szóval sem mondtuk, hogy Őszöd nem akar fizetni. 
Egyszerűen a kérdéseiket fel sem tudtuk tenni. Sok mindent nem tud, a táblázatban mi mit 
takar.  
 
Takács József polgármester: Korábban nem volt ilyen hangnemű az ülés. Ne provokáljuk 
egymást! 
 
Boór Miklós képviselő azt javasolja, a jegyző asszony külön üljön le egy megbeszélésre az 
őszödi testülettel.  
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Androsics Ferenc Krisztián képviselő kéri, legalább  2 nappal az ülés előtt kapják meg az 
anyagot. 
 
Takács József polgármester: Békével kell megoldani a problémákat. Közös 
együttműködésre szükség van. Balatonszemes eddig is megoldotta a problémákat. Javasolja a 
jegyző asszonynak, úgy  tervezzék a költségvetést, hogy Balatonőszöd nem fizet semmit. 
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő elmondja, korábban már hoztak határozatot a 
támogatásra. 
 
Dr. Zóka László képviselő nem érti a vitát. Évközben a végleges költségvetést  is lehet 
módosítani. Ez csak egy tervezet, nem kell ehhez ragaszkodni. Közösek az érdekeink. 
 
Takács József polgármester: Vegyük le a napirendről! 
 
Antal János polgármester: Zárjuk le a vitát, térjünk át a következő napirendi pontra. 
Felháborítónak tartja, hogy nem teheti fel a kérdéseit.  
 
Mivel döntés nem született, a javaslatnak megfelelően a költségvetési rendelet II. fordulóban 
történő beterjesztése előtt – mához két hétre Balatonőszödön egy megbeszélésre kerül sor – e 
megbeszélésen  a közös intézmények és kiemelten a közös hivatal költségvetésének 
részleteinek ismertetésére, valamint a Balatonőszödiek által e célra átadott pénzeszköz 
pontosítása is megtörténhet. 
 
 
 
 4./   Közös időszaki lap /Hírmondó/ kiadvány célja és továbbfejlesztési iránya. 
         Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
Antal János polgármester elmondja, eddig ő volt az újság felelős kiadója, amiről ezennel 
lemond. Semmi nem indokolja, hogy továbbra is maradjon ebben a pozícióban. Valamikor 
őszödi volt ez az újság, ez idővel kibővült Balatonszemessel.  Úgy érzi,  már önálló az újság, 
és Szemes a hangsúlyosabb, ezért teljesen feleslegesnek tartja maga részéről a szerepvállalást. 
Kéri a jegyző asszonyt, ezt futtassák át a különböző szerveken. Az utódot illetően nincs 
javaslata, de mivel Szemes vállalja a túlnyomó költségeket, így esetleg Takács József 
polgármester úr lehetne a kiadó. 
 
Takács József polgármester ezt másként gondolja. Jegyzőasszonyt találja 
legalkalmasabbnak erre a posztra. Megemlíti, hogy a  lapkiadásra 3 árajánlat érkezett, a 
legkedvezőbbet kellene elfogadni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Vegyük le a napirendről. Most nem az árajánlatokról kellene 
beszélni, hanem az újság jövőjéről. Személy szerint pillanatnyilag felelős szerkesztője a 
lapnak,  ebből kifolyólag  nem lehet a felelős kiadója is.  
 
Liber Árpád Béla képviselő úgy látja, a szemesi polgármester lenne alkalmas erre a posztra.  
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Hosszú Péter képviselő elmondja, hogy Balatonőszöd semmiképp sem akarja a 
balatonszemesi önkormányzatot plusz költségekbe verni. Az újság létjogosultságát nem 
kérdőjelezik meg. Kevés cikk jelenik meg Őszödről, de ez valamennyire az ő hibájuk is.  
 
Takács József polgármester: A határidőket kell tartani, egyébként a hírek aktualitásukat 
vesztik.  
 
Antal János polgármester szívesen átadja a posztot, nem látja értelmét.  
 
Boór Miklós képviselő tisztességesnek tartja Antal János polgármester úr ajánlatát, el is tudja 
fogadni. A lapra mindkét településen szükség van. A jövőjéről kell dönteni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző javasolja, a témát vegyék le a napirendről. 
 
A fenti javaslattal egyetértve azzal került le a napirendről a téma megvitatása, hogy addig 
amíg a kellő előkészítést követően nem rendeződik a bejegyeztethető felelős kiadó és 
szerkesztő, valamint a nyomdai ajánlatok része, addig a jelenlegi bejegyzés szerint folytatódik 
tovább a kiadvány. A kellő előkészületekre pedig megfelelő határozati javaslattal is elő kell 
készülni. 
 
 
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 18 órakor bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Antal János                                                                Takács József 
            polgármester                  polgármester 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
körjegyző 

 


