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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 11-én 
13.30. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott 
rendkívüli  nyilvános ülésérıl. 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd képviselı    Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Fias Istvánné képviselı    ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı   Róka László mőv.ház igazgató  
Mischl Antalné képviselı     
Petrus Péter képviselı     
Zrínyi László képviselı    
 
Távol van:       Érdeklıdı: 1 fı 
Kocsisné Liber Márta képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı      
         
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket, a 
meghívottakat és az érdeklıdıket. Megállapítja, hogy a testület 8 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. 
A kiküldött meghívó szerint az alábbi napirendi tervezeteket javasolta:  
 
 

1. Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása 
      Elıadó: Takács József polgármester 
 
2.   Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
      Elıadó: Takács József polgármester 
 
3.   Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának   
      módosítása 
     Elıadó: Takács József polgármester 
 
4. Körjegyzıség Alapító Okiratának módosítása 
      Elıadó: Takács József polgármester 
 

 

Napirendek tárgyalása: 
 

     

1./ Reich Károly Általános, Sport és Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása 
     Elıadó: Takács József polgármester 
 
Takács József polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban véleményeket kér. 
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Ifj. Boór Miklós iskolaigazgató javasolja a 85602 pont kivételét az alapító okiratból, mivel a 
pedagógiai szakmai szolgáltatásokra az intézmény nem jogosult. Továbbá az étkeztetés 
körébe az óvodai étkeztetés felvételét kezdeményezi.  
 
Takács József polgármester a kiegészítésekkel együtt az alapító okirat módosítást 
elfogadásra javasolja. 
 
Zrínyi László képviselı az iránt érdeklıdik, hogy a minıségirányítási mérés miért szerepel 
az anyagban. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy jelenleg nem kapcsolódik szorosan a 
napirendhez, csak tájékoztatásként küldték ki a képviselıknek. Ez majd egy késıbbi ülés 
témája lesz. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

88/2009.(V.11.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat a költségvetési intézmény struktúráját  
felülvizsgálta és azt változatlan formában fenntartja. 
A 2008. évi CV. tv. alapján a besorolást ennek megfelelıen elvégzi és az 

alapító okiratokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelıen módosítja. 
        Intézményeinek státuszát az alábbiak szerint állapítja meg:  

- Reich Károly Általános,- Zene és Sportiskola  
Jellege és funkciója szerint: közszolgáltató; önállóan mőködı költségvetési 
szerv. 
Irányító szerve: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

                               Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete. 
Az intézmények alapító okirat szerinti alaptevékenységét, kiegészítı és 
kisegítı, valamint vállalkozási tevékenységét a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett módon fenntartja azzal, hogy az intézmény pénzügyi,- gazdálkodási 
feladatait 2009. július 1-tıl a  Balatonszemes- Balatonıszöd Községek 
Körjegyzısége látja el.   
Az irányító helyi önkormányzat szakfeladatait ezen határidıvel az alapító 
okiratban szereplıkkel kiegészíti. 
A szakfeladatait 2010. január 1-i határidıvel -  8008/2008 (HÉ.51) PM. 
utasításának megfeleltetve és kiegészítve az elıterjesztés szerint - a vitában 
elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal  szereplı     módon elfogadja.                             
 Az alapító okiratot jegyzıkönyv mellékletét képezı egységes  

                                   szerkezetben elfogadja. Megbízza a körjegyzıt, hogy a módosított  
                                   alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartásba  
                                   vétel végett nyújtsa be. 
 
                                   Határidı: azonnal, az alapító okiratban jelzett módosításoknál 2009.  
                                                   június 1, ill. 2010. január 1. 
                                    Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı és Boór Miklós iskola  
                                                 igazgató 
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2./ Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
     Elıadó: Takács József polgármester 
 
 
Takács József polgármester felkéri Szentiványi Jánosné óvodavezetıt, hogy amennyiben a 
napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, azt mondja el. 
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı elmondja, hogy a délelıtti munkamegbeszélést anyagát 
már nem volt ideje átnézni, de az ott elhangzottaknak bele kellett kerülni az anyagba.  
 
Takács József polgármester a kiegészítésekkel együtt az alapító okirat módosítást 
elfogadásra javasolja. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

89/2009.(V.11.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
                      Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2008. évi CV. tv. alapján  
                                   felülvizsgálta a balatonszemesi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratát.  
                                   Az intézmény alapító okiratát és az alábbiakban módosítja: 

Jellege és funkciója szerint: közszolgáltató; önállóan mőködı  költségvetési 
szerv. 
Irányító szerve: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

                                                   Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Az intézmények alapító okirat szerinti alaptevékenységét, kiegészítı és 
kisegítı, valamint vállalkozási tevékenységét a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett módon fenntartja azzal, hogy az intézmény pénzügyi,- gazdálkodási 
feladatait 2009. július 1-tıl a  Balatonszemes- Balatonıszöd Községek 
Körjegyzısége látja el.   
Az irányító helyi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplı 
szakfeladatait ezen határidıvel az alapító okiratban szereplıkkel kiegészíti. 
A szakfeladatait 2010. január 1-i határidıvel -  8008/2008 (HÉ.51) PM. 
utasításának megfeleltetve és kiegészítve az elıterjesztés szerint - a vitában 
elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal  szereplı     módon elfogadja.                 

                                    Az alapító okiratot jegyzıkönyv mellékletét képezı egységes  
                                    szerkezetben elfogadja. Megbízza a körjegyzıt, hogy a módosított  
                                    alapító okiratot a magyar Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartásba  
                                    vétel végett nyújtsa be. 
 
                                    Határidı: azonnal, az alapító okiratban jelzett módosításoknál 2009.  
                                                  június 1, ill. 2010. január 1. 
                                    Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı és Szentiványi Jánosné  
                                                 óvodavezetı 
 
 
3./ Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház és Könyvtár  Alapító Okiratának módosítása 
     Elıadó: Takács József polgármester 
 
Róka László mővelıdési ház igazgató elmondja, hogy a délelıtti megbeszélésen kapta 
kézhez az anyagot. A körjegyzı asszonnyal történt egyeztetés során felmerült annak 
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szükségessége, hogy az állandó mővészeti tevékenység részletesebben kerüljön az anyagba. 
Erre pályázatok benyújtásánál lehet szükség. Rendezvények alkalmával fontosnak tartaná 
büfé üzemeltetését.  
 
Zrínyi László képviselı a 8., ponttal kapcsolatban, amely az intézmény jogállását 
tartalmazza, valamint  a gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos 10., ponttal kapcsolatban tesz 
észrevételt.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı válaszában elmondja, hogy az ún. „Státusztörvény” zavaró 
megfogalmazásából adódhatott a felmerült probléma. 
 
Zrínyi László képviselı a kinevezés rendjével kapcsolatban az iránt érdeklıdik, hogy mennyi 
idıre szól a megbízás.  
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy 5 évre szól. 
 
Kocsisné Liber Márta képviselı megérkezik, ezután a testület 9 fıvel folytatja tovább a 
tanácskozást.  
 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı arra szeretne választ kapni, hogy a könyvelést ki fogja 
végezni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı elmondja, hogy  a könyvelés az önkormányzatnál történik, 
az önkormányzat költségvetésében lesz részletezve az összes bevétel és kiadás. A jövıben 
valamennyi intézmény így fog mőködni. Ez által az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását 
is módosítani kell.  
 
Takács József polgármester javasolja a az alapító okirat módosításokkal történı elfogadását.  
 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

90/2009.(V.11.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a 2008. évi CV. tv. alapján  

                                    felülvizsgálta a balatonszemesi Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház és  
                                    Könyvtár Alapító okiratát. 

Jellege és funkciója szerint: közszolgáltató; önállóan mőködı  költségvetési 
szerv. 

           Irányító szerve: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Az intézmények alapító okirat szerinti alaptevékenységét, kiegészítı és 
kisegítı, valamint vállalkozási tevékenységét változatlan tartalommal és 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett módon fenntartja. 

 A szakfeladatait 2010. január 1-i határidıvel -  8008/2008 (HÉ.51) PM.       
 utasításának megfeleltetve és kiegészítve az elıterjesztés szerint - a vitában   
 elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal  szereplı     módon elfogadja.                 

                                  Az alapító okiratot jegyzıkönyv mellékletét képezı egységes  
                                  szerkezetben elfogadja.  
                                  Megbízza a körjegyzıt, hogy a módosított  
                                  alapító okiratot a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartásba  
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                                  vétel végett nyújtsa be. 
 
                                  Határidı: azonnal, az alapító okiratban jelzett módosításoknál 2009.  
                                                   június 1, ill. 2010. január 1. 
                                   Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı és Róka László mőv. ház  
                                                vezetı 
 
4./  Körjegyzıség Alapító Okiratának módosítása 
     Elıadó: Takács József polgármester 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

91/2009.(VI.11.) számú Képviselı-testületi határozat 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat a költségvetési intézmény struktúráját  
felülvizsgálta és azt változatlan formában és jogállással fenntartja. 
A 2008. évi CV. tv. alapján a besorolást ennek megfelelıen elvégzi és az alapító 
okiratokat a törvényi rendelkezéseknek megfelelıen módosítja. 
Intézményeinek státuszát az alábbiak szerint állapítja meg:  
Balatonszemes Balatonıszöd Községek Körjegyzısége:  
jellege és funkciója szerint: közhatalmi; önállóan mőködı és gazdálkodó  
költségvetési szerv. 
Irányító szerve: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

                       Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Az intézmények alapító okirat szerinti alaptevékenységét, kiegészítı és 
kisegítı, valamint vállalkozási tevékenységét változatlan tartalommal és 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett módon fenntartja. 
Szakfeladat rendjét 2009. június 1-tıl az alábbiakkal kiegészíti: 
„ 51175 Országgyőlési Képviselıi választással kapcsolatos feladatok 

               751186 Önkormányzati képviselı választással kapcsolatos feladatok „  
A szakfeladatait 2010. január 1-i határidıvel -  8008/2008 (HÉ.51) PM. 
utasításának megfeleltetve és kiegészítve az elıterjesztés szerint - a vitában 
elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal  szereplı     módon elfogadja.                 
Az alapító okiratot jegyzıkönyv mellékletét képezı egységes szerkezetben 
elfogadja. Megbízza a körjegyzıt, hogy a módosított alapító okiratot a 
Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartásba vétel végett nyújtsa be. 
 
 Határidı: azonnal, az alapító okiratban jelzett módosításoknál  

     2009. június 1, ill. 2010. január 1. 
 Felelıs: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 

 
 
Takács József polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az ülés anyagában szerepel a 
Dél-Balatoni Szennyvíztársulási megállapodás módosítása. Ezzel kapcsolatban kérdezi a 
képviselıket, hogy a mai ülésen hozzanak-e döntést a megállapodást illetıen, vagy tegyék át a 
18-i ülésre. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal  egyhangúlag a jelenlegi ülésen 5.,  pontként való 
tárgyalást javasolja. 
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Takács József polgármester az üggyel kapcsolatos tájékoztatásként elmondja, hogy a 
módosítás azért szükséges, mert Lengyeltóti kivált a társulásból.  
 
Szomorú Szilárd képviselı megérkezik, ezután a testület 10 fıvel folytatja tovább a 
tanácskozást.  
 
Mischl  Antalné képviselı arra szeretne választ kapni, hogy milyen arányban fizetik a 
mőködési költségeket. 
 
Takács József polgármester elmondja, hogy a tagdíj összege a lakosság arányában van 
megállapítva.  
 
A napirendre vonatkozó határozati javaslat érdemi döntését a képviselı-testület elnapolta 
azzal, hogy a Lengyeltótiak kilépésének okát a május 18-i ülésen ismertetni kell. 
 
 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 14.10. órakor  bezárta. 
 
 
     Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna      Takács József 
                 körjegyzı       polgármester 
 
 
 


