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 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én a 
Községháza tanácskozó termében  9.00. órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
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          
Liber Árpád Béla            
Dr. Zóka László  települési képviselők 
 
Távolmaradását előre jelezte: ifj. Vasicsek László képviselő         
              
Érdeklődő: - 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
6 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1./ 2013. évi költségvetési beszámoló 
     Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
     /Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 
Takács József polgármester elmondja, a mai ülés összehívására azért volt szükség, mert a 
beszámoló leadási határideje 2014. március 10.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A december 19-i testületi ülésen a 2013-as költségvetési 
rendelet került módosításra. Február végén érkezett egy állami támogatás pótelőirányzatról 
szóló értesítés, ami több mint 20 millió forintos előirányzat rendezést igényelne. Emlékezteti 
a testületet,  a tavalyi évben már úgy történt az ivóvíz pályázat, hogy az önkormányzat 
pályázott, de a lakossági támogatást a DRV használta fel, tehát rajtunk csak keresztül futott a 
támogatási összeg, ami több mint 13 millió forintot jelentett. Ez volt a legnagyobb tétel az 
állami pótelőirányzatok körében, a teljesítés is természetesen megtörtént. A pótelőirányzat 
most érkezett meg, de a Nemzetgazdasági Miniszter levele már tavaly év végén megérkezett, 
miszerint ez az összeg még 2013.  évben teljesítést igényel. Ezen felül volt az óvoda 
pedagógusok bérrendezése, vélhetőleg azért, hogy a december havi bért is ki tudják számolni, 
ennek az összege is utólag érkezett hozzánk. Az átsorolások természetesen az előírásoknak 
megfelelően szeptemberben megtörténtek. Szintén állami pótelőirányzatban történt a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, melynek keretösszege is ebbe a több mint 20 millió 
forintos összegben szerepel. Másik jelentős előirányzat átcsoportosítást igénylő dolog az 
Óvoda Társulás megalakulása. Tudva lévő, hogy 2013.07.01-től az óvoda Társulási Tanács 
fennhatósága alá került, és a fenntartási irányító feladatokat a Társulási Tanács végzi. Úgy 
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gondoltuk, hogy a fél év legalább az önkormányzati rendeletben költségfelosztást igényel, 
ezzel szemben az egész év mint átvett pénzeszközként fog minősülni. A költségvetési rendelet 
áttekintése során némi korrekciót igényel a  2013. évi pénzmaradvány összege, ugyanis 
teljesítésben a 2012. évet érintő kiegészítő támogatásként kell szerepeltetni az idegenforgalmi 
adót, de előirányzatilag a pénzmaradványhoz tartozik, így pontosan egyezni fog, ha a testület 
elfogadja a 2012. évi korrigált pénzmaradvánnyal a jelenleg indítványozott előirányzat 
rendezést. A kiadások tekintetében ez a megközelítőleg 40 millió forint úgy oszlik el, hogy 21 
millió forint menne a felhalmozási alapra, és 19 millió forint menne a működési költségekre.  
 

 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen és 3 
nem szavazattal,  tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

76/2014. (III.10.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett indítványt nem fogadta el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takács József polgármester 

 
      
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Amennyiben bármi akadálya lenne a beszámolónak, annak 
következményeképpen a 2014. évi állami támogatást nem kapja meg az önkormányzat.  
 
Takács József polgármester felhívja a képviselők figyelmét, hogy ezen el kell gondolkodni. 
Figyelmeztet mindenkit, hogy egy képviselőnek kötelessége a község érdekében dönteni, a 
többit majd eldöntik a választók. Csütörtökön 9 órakor újból képviselő-testületi ülés lesz, 
amikor felbontják a művelődési ház vezetői állására érkezett pályázatokat. Ezt a beszámolót 
akkor újból a képviselő-testület elé terjesztik, de előtte egyeztetni fog a Kormányhivatallal. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Nem kötelességünk, de ennek ellenére felkértünk egy 
könyvvizsgálót, hogy nézze át a beszámolónkat, ami külön pénzbe fog kerülni. Úgy érezzük, 
hogy a jelenlegi helyzet ezt indokolja.  
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 9 óra 30 perkor bezárta.  
 

 
Kmf. 

 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna       Takács József 
 jegyző                                polgármester 
 


