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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Balatonszemes, és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2014. január 20-án 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 
Gelencsérné Oszlár Viktória    Róka László műv. ház igazgató  
Liber Árpád  Béla     
Ifj. Vasicsek László      
Dr. Zóka László települési képviselők    
        
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 
 
Antal János polgármester 
Mihály Sándor alpolgármester 
Androsics Ferenc Krisztián 
Gál Zoltán  
Hosszú Péter települési képviselők 
 
Érdeklődő: 1 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 üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonőszödi 
képviselő-testület 5 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
 
Takács József polgármester előterjesztette a  napirend  tervezeteit.  
  
1./ Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a közösen ellátott feladatok,     
      2014. évi költségvetési tervezetéről.  
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
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1./ Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a közösen ellátott feladatok,     
      2014. évi költségvetési tervezetéről.  
      Előterjesztő: Takács József polgármester 
      Kiegészítő jelentést adnak: Intézményvezetők 
 
 
Takács József polgármester a napirendhez kapcsolódva elmondja, túlzsúfolt az óvodánk. A 
30 milliós pályázaton nem nyertünk. Szükség lenne egy bölcsődés csoport kialakítására. Arra 
gondoltak, legolcsóbban a régi iskolában lehetne ezt kialakítani. Ezzel kapcsolatban várja a 
véleményeket. Megköszöni a buszvásárláshoz adott támogatást. Somogytúr irányából még 
több gyerek várható az óvodába és az iskolába. Úgy véli érdemes volt megvásárolni a buszt, 
mert pillanatnyilag úgy tűnik, az iskolai gyerek létszám 1-2 év múlva eléri a 200 főt.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető elmondja, minden év tavaszán a kiscsoport létszáma 30 
főre emelkedik, ami azt jelenti, sokan vannak. Tavalyi évben is ezért kellett elutasítani 
gyerekeket. Amikor a pályázatot beadták, egy max. 15 fős bölcsődei csoportra gondoltak, 
ahova a kisebbeket lehetne felvenni. Ezekhez lehetne felvenni az év közben jelentkező 
kisgyerekeket. Akkor a kiscsoportba járhatnának azok a 3-4 éves gyerekek, és nem 30-an 
lennének, hanem 20 körüli lenne a csoport létszáma. Somogytúrból is vannak igények, sőt 
már Visz településről is érdeklődtek szülők, hogy szeretnék idejáratni a kisgyerekeket. Az 
utaztatás már megoldható, így bővíteni lehetne a gyerekek körét. Balatonlelle is bölcsődei 
csoportot hozott létre, így ez nekünk is egy nagyon jó lehetőség lenne a továbblépésre. 
Szárszónak sincs még bölcsődéje, és oda nem is vesznek fel 3 év alatti gyereket. Ez nekünk 
előny lehetne, főként ha az iskolánkra is gondolunk, és a túl zsúfoltságot is meg lehetne 
oldani. 
 
Takács József polgármester: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskola belső 
udvarát le lehetne keríteni, és amennyiben gyorsan születne döntés, a tél folyamán a munkák 
jelentős részét is el lehetne végezni. Ebbe bevonhatnánk a közmunka programosokat, ami 
jelentős megtakarítást eredményezne. A szakmunkákra kérnénk árajánlatot, és a testület elé 
terjesztenénk.  
 
Hosszú Péter képviselő: Nem lenne praktikusabb, ha az egész óvoda egy helyen lenne? Több 
gyerek esetében a szülőknek ezt így nehezebb megoldani. Visszatérve az autóbuszra, 
pontosítani szeretne, miszerint Balatonőszöd nem szeretné reklámozni, hogy a buszra adták a 
pénzt. Ők az iskola működéséhez járultak hozzá ezzel az összeggel. Belülről még nem látta a 
buszt, de a gyerekek szállításával kapcsolatban aggályai vannak. Ilyen esetben nagyon 
komoly előírások vannak, olyan mint a biztonsági öv, és az ülésmagasító. Ha egy közúti 
ellenőrzés során ezt szóvá teszik, nehezen lesz kivédhető.  
 
Takács József polgármester: Kaposváron lett átvizsgálva a busz, tökéletes a fékrendszer. 
Kétszer vissza kellett vinni, mert véletlenül felcserélték a kábeleket, ez dupla vizsgáztatási 
díjfizetést jelentett. A busz beszerzése úgy alakult, hogy interneten találtak rá. Négyen beültek 
az autóba, és kiutaztak Németországba. Amikor megtekintették, nem olyan állapotban volt, 
ahogy a képen látszott, ezért nem vették meg. Legalább 100 buszt megnéztek, de végül egyik 
sem volt megfelelő. Az utazás úgy történt, este 8 órakor beültek az autóba, reggel 5-6 óra 
között odaértek, megnézték a buszt, de nem vették meg. Kb. 2 hét múlva újból találtak egy 
buszt, ismét kiutaztak. Indulás előtt felvettek pénzt, amit egy siófoki valutaváltónál váltottak 
át euróra, ezzel is nyertek 150 ezer forintot. Szintén este 8 órakor indultak útnak, reggel 6 
órára értek oda. Elsőként értek a kereskedésbe, megtekintették ezt a buszt, amit végül meg is 
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vásároltak. Egyesek kifogásolták, hogy zsebben vitte ki a vételi árat. Ezt az összeget 
jogszerűen vitte ki, vállalta érte a felelősséget. Az átutalási költség kb. 300 ezer forint lett 
volna.  Délután 4 órakor indultak vissza, az önkormányzat pénzén még egy kávét sem ittak, 
nem ebédeltek, nem fizettek szállást, itthonról vittek ennivalót.  Mindent összevetve úgy véli, 
legalább 800 ezer és 1 millió forint közötti összeget spóroltak meg így. Tiszteletben tartják, 
hogy Balatonőszöd nem kíván szerepelni a buszon lévő feliraton, ellenben Somogytúr 
ragaszkodik hozzá. .  
 
Hosszú Péter képviselő nem akart ilyen részletekbe belemenni, a felvetése kifejezetten a 
gyerekek szállítására irányult. Nem arról van szó, hogy az autóbusz nem biztonságos, de 
kötelező a biztonsági öv és az ülésmagasító a gyermekek szállításához. A SCANIA-k  nagyon 
biztonságosak, de a fenntartásuk elég sokba kerül. Ezt bele kell kalkulálni a költségvetésbe. 
 
Antal János polgármester elmondja, az 500 ezer forintot, egy képviselő-testületi döntés 
alapján átutalták Balatonszemesnek. Viszont azt is tudni kell, hogy nem volt egy egyszerű 
döntés. Amennyiben jó megoldásnak találná Balatonszemes, akkor egy olyan tiszteletteljes 
kérésük lenne, ha lehetséges, a beszámolóban  szeretnék úgy szerepeltetni ezt az összeget, 
hogy az iskola dologi költségeinek kiegészítésére adták. Értesültek róla, hogy ott a 
tervezettnél magasabban alakultak a költségek, ezért úgy ítélik meg, ott jobb helye lenne 
ennek a pénznek. Ha ennek nincs technikai akadálya, akkor az lenne a kérésük, hogy az 
elszámolásban így szerepelje az összeg.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Mindenképpen átvett pénzeszközként szerepel, nincs olyan 
szakfeladat, hogy busz vagy szállítási költség. Ha nincs cél megjelölve, úgy szerepel, mint 
működésre átvett pénzeszköz.  
 
Gál Zoltán képviselő az iránt érdeklődik, az óvoda fenntartás mennyibe kerül, ha két 
helyszínen működik.  
 
Takács József polgármester: Ezt még át kell beszélni, hogy mennyi plusz költséggel lehet 
számolni. Meg kell nézni a támogatások mértékét is. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Az óvoda esetében feladat alapú támogatás van. Az 
óvodapedagógusok létszámára adnak támogatást, nem pedig gyereklétszámra. Kb. 42 millió 
forint az állami támogatás, és 49.800 e forint a működési költség várható összege.  
 
Antal János polgármester: Ami igazából a költségvetés tervezése során Balatonőszödöt 
érinti, az a működési költség. Balatonőszödi testületnek tiszteletben kell tartani, ha a 
balatonszemesiek úgy ítélik meg, hogy szükséges az óvodabővítés, és ha ez megvalósul, ez 
által Balatonszemesen vagyon keletkezik, ebből adódóan Balatonszemesé a beruházási 
költség. Arról még folyik az egyeztetés, hogy milyen arányban tudnak ebből részt vállalni. 
Tervezésnél mindenképp külön kell választani a beruházásnak a költségét, és a 
működtetésnek a költségét.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Még csak elképzelés van. Annyit azért el kell mondani, 
korábban az óvoda önkormányzati intézményként működött, most viszont Társulási Tanács 
működteti. Fontosnak tartjuk, hogy a testületek mindig korrekt tájékoztatást kapjanak járulék, 
bér és létszám és dologi előirányzatokról egyaránt. A balatonszemesi önkormányzatnál már 
kitárgyalták, hogy problémák vannak a létszámmal. 11 fős létszám van megállapítva,  most az 
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előterjesztésben 11,5 főt kérnénk annak érdekében, hogy azok a pénzügyi összeférhetetlenségi 
szabályok is átfedhetők legyenek, amelyek most kicsit zűrösek.  
 
Antal János polgármester azt kérdezi, csak vita volt a szemesi testületen belül, vagy döntés 
is született? 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, amire utalt, az a nyilvános ülésen elhangzott belső 
ellenőrzési jelentés, ahol szóba került, hogy a két pénzügyes nem tudja betartani az 
összeférhetetlenségi szabályokat. Azért lenne jó egy fél létszám, hogy a pénztárosi feladatokat 
el tudná látni. Jelenleg 10 fő van betöltve, de év végén arról volt szó, ha a testület ezt 
meghagyja, akkor megpályáztatnánk, de addig nem tettük meg, amíg ez a fél létszám el nem 
hangzik a testületek előtt.  
 
Antal János polgármester: Balatonőszödi testületként könnyű helyzetben vannak, mert 
rábízhatják a balatonszemesi testületre,  hogy indokolt, vagy nem indokolt a 11,5 fő 
alkalmazása. Ugyanis a tavalyi megállapodás értelmében az általuk átadandó pénzeszköz 
független a hivatali dolgozók létszámától, bár tisztában vannak azzal, hogy az előírások miatt 
dönteni kell arról is, milyen létszámkeretet engedélyeznek. Úgy érzi, készek elfogadni a 
balatonszemesi képviselő-testület által meghozott többségi döntést. Megjegyzi, amikor tavaly 
megüresedett egy álláshely, mert egyik dolgozó távozott, szerencsésebb lett volna, ha abban 
az időben lett volna itt a belső ellenőr. Akkor tudta volna jelezni, hogy ez az állapot így nem 
lesz fenntartható. Most így elvileg csúszott a hivatal egy évet. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző elmondja, legfontosabb kérdés most az, hogy egy átadott 
pénzeszköz lesz Balatonőszöd részéről. Tavalyi évben  ez 4,8 millió forint volt, idén kerekítve 
5 millió forint lenne. 
 
Antal János polgármester: Idén az inflációval növelt összeg 5 millió forint lenne. A 
létszámkeretről viszont lehet, hogy beszélni kellene, mert az alapvetően befolyásolja a 
költségvetés fő összegét. Plusz létszám plusz forrást igényel. 
 
Takács József polgármester: Ha úgy gondolják, egy munkamegbeszélésre újból 
összejöhetnek. 
 
Antal János polgármester: Össze lehet jönni, de a mai napnak az a lényege, meg kell 
határozni az átadott pénzeszközt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: 5 millió kerülne rögzítésre, és ha visszatérnének a 
létszámkeretre, esetleg ott megjelenne 1 millió többlet igény, akkor arra valamit adhatnának.  
 
Antal János polgármester elmondja, ha ők meghatároznak egy bizonyos összeget, attól a 
későbbiekben nem kívánnak eltérni, akkor sem, ha változik a létszám. Erre vonatkozik az 5 
millió forint. Ez magában foglalja a védőnőt, a fogorvosi ellátást, az óvodát, illetőleg a közös 
hivatalt. Tavalyi évben még meg lett volna a forrása egy plusz dolgozó foglalkoztatásának, 
amikor egy személy távozott, viszont akkor nem ilyen döntés született. Azt az összeget, amit a 
dolgozók közt szétosztottak, azt már nem lehet visszavenni, emiatt új forrást kell bevonni.  
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A fenteket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat  1/2014 (I.20.) számú        

                         Képviselő-testületi határozata: 
 

Balatonőszöd községi önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési 
rendelet megtárgyalásának I. fordulójában az előkészítés során 
megállapítja, hogy saját bevételei terhére a Balatonszemessel közösen 
ellátott feladatokra 5.000 ezer ft támogatást tud biztosítani, mely 
megközelítőleg az elmúlt év 2 %-os mértékű inflációval növelt 
összegnek felel meg. 
A támogatásból közvetlenül az óvoda részére a Társulás számlájára, 
(1319 e Ft) míg a közös hivatal (2.861 e ft) , az orvosi rendelők 
fenntartásához és a védőnői szolgálat (820 e ft-ot) működtetéséhez a 
Balatonszemes községi Önkormányzat számlájára biztosít. 
A fenti összeg  a korábban megkötött megállapodások alapján 
költségvetési rendeletében biztosítja és két egyenlő részben történő 
átutalására kötelezettséget vállal. 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
Felelős: Antal János polgármester 
 
 

 
A fenteket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat 21/2014 (I.20.) számú        
                         Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonszemes községi önkormányzat képviselő-testülete Balatonőszöd 
Község Önkormányzatával közösen ellátott feladatok és közös 
intézmények működtetéséhez történő átadott pénzeszköz összegét 
köszönettel tudomásul veszi, s a költségvetési rendeletét érintő támogatást 
rendeletébe beépíti. 
 
Határidő: azonnal és kv. rendelet elfogadásának időpontja. 
Felelős. Takács József polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
2./ Bejelentések 
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Antal János polgármester emlékeztet rá, hogy a 2013. január 21-i együttes testületi ülésen, 
amikor szóba került a közösen kiadott újság sorsa, kérte, módosítsák a lap alapító okiratát. 
Akkor jelezte, szeretné, ha a polgármester kolléga venné át a felelős kiadó szerepét. Akkor 
mindkét testület egyet értett ezzel. Logikus, és magától értetődő dolog, szeretné, ha ennek a 
döntésnek egy év elmúltával érvényt is szereznének. Jó lenne valami rendszert vinni az 
újságba, tudjuk, mikor fog megjelenni, mert van olyan cikk, amelyik elévül a megjelenésig. 
Arról volt szó, minden hónap első péntekje a lapzárta, utána megjelenik az újság. Tavaly 
ugyancsak szóba kerültek az újság kapcsán a költségek. Akkor azt mondták, egy kicsit még 
drága, de bíznak benne, hogy idővel olcsóbb lesz. Nem tudja, ez  ügyben az óta történt-e 
valami változás. Tavaly azzal hagyták abba a témát, hogy a következő ülésen visszatérnek rá. 
Az lenne a kérése, a következő közös ülésen térjenek erre vissza rá, ne maradjon ez sem 
lezáratlanul. Semmi ráhatásuk nincs arra, mi történik az újsággal, csupán időként kapnak egy 
számlát, amit kifizetnek. Nincs ezzel semmi gond, csak vigyenek bele rendszerességet, és 
hajtsák végre a módosítást.  
 
dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Bár ő maga is novemberben bejelentette lemondását, de 
hallgatólagosan folytatták megerősítve szakemberrel átvezetéshez döntés szükséges. 
 
Hosszú Péter képviselő véleménye szerint online kiadással idővel csökkenthető lenne a 
példányszám. Egyre több háztartásban van internet elérhetőség, bár az idősebbek még 
ragaszkodnak a nyomtatott újsághoz.  
 
Takács József polgármester: Mindenképp arra törekszünk, hogy a cikkek ne veszítsék el 
aktualitásukat. Valóban, korábban  előfordult, hogy néhány napos késéssel jelent meg az 
újság. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezető elmondja, az utóbbi időszakban már kevesebb volt a 
probléma.  
 
Takács József polgármester: Majd a testület dönti el, ki legyen a Hírmondó felelős kiadója.  
 
 
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 10 perckor bezárta. Ezt követően mindkét testület ülése egyedi ülésként 
folytatódott.  
 

Kmf. 
 

Antal János                                                                Takács József 
            polgármester                  polgármester 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna 
jegyző 


