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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 14-én 
14.00. 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     
Fias Istvánné képviselı     
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı  
Kocsisné Liber Márta képviselı 
Mischl Antalné képviselı     
Petrus Péter képviselı 
Szomorú Szilárd képviselı     
Zrínyi László képviselı    
 
       
Takács  József polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 
testület 10 fıvel jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
A polgármester a rendkívüli ülésre egyetlen napirendi pontot javasol a Kistérségi Társulási 
Tanács mai ülése alapján:  

1. Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı 
intézményi alapító okiratainak és a társulási megállapodás módosítása.      
Elıterjesztı: Takács József polgármester 

A napirend tárgyalását a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı intézményi 
alapító okiratainak és a társulási megállapodás módosítása.       

      Elıterjesztı: Takács József polgármester 

    /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 

Takács József polgármester: Ismertette, hogy május 11-én, amikor a saját intézményeink 
alapító okiratát tárgyaltuk még nem volt Társulási Tanács döntés, ugyanakkor 15-ig a 
felülvizsgálatot el kell végezni, ezért szóbeli meghívás alapján kerül sor a rk. ülésre. 

Kérdés, hozzászólás nem volt a Társulási Tanács által elfogadott és a képviselı-testület elé 
terjesztett elıterjesztés és határozati javaslatokat a képviselı-testület vita nélkül változatlan 
tartalommal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 

A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában lévı Szociális és 
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Gyermekjóléti Szolgálat intézményének alapító okiratát a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 44.§ (4) bekezdése 
alapján felülvizsgálja, valamint a 16.§, 18.§(1)-(2) bekezdései alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 
Az alapító okirat 1. pontja: „Alapítás dátuma: 2007. július 01.” törlésre kerül. 
Az alapító okirat 2., 3., 4., pontja: 
„2., Az intézmény alapítója, fenntartója: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás, 8623 Balatonföldvár, Petıfi Sándor utca 1.  
3., Az intézmény felügyeleti szerve:  

- Fenntartói felügyeletet a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa látja el a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott módon.  

- Törvényességi felügyeletet a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal látja el.  
- Szakfelügyeletet a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 

Gyámhivatala látja el.  
4., Az intézmény illetékességi és mőködési területe:  
A balatonföldvári kistérségbe tartozó 13 települési önkormányzat (Balatonföldvár, 
Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonıszöd, Bálványos, Kereki, Kıröshegy, 
Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) közigazgatási 
területe” törlésre kerül. 
Az alapító okirat a 4. ponttal kiegészül: 
„4., Létrehozásáról rendelkezı határozat: Balatonföldvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 10/2007. (II.19.) számú 
határozata, valamint a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 62/2007. (IV.26.) sz. határozata.” 
Az alapító okirat 2., 3., 4. pontjai helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„5., Mőködési köre: Balatonföldvári kistérség közigazgatási területe, azaz 
Balatonföldvár        Bálványos         Kereki     Pusztaszemes 
Szántód         Szólád         Teleki       Kıröshegy  
  Kötcse       Nagycsepely       Balatonszárszó       Balatonıszöd 
       Balatonszemes települések közigazgatási területe. 
 
6., Alapító és fenntartó neve és címe:  

                               BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – 8623. Balatonföldvár, Petıfi S.u.1. 
   BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8614. Bálványos, Kossuth L.u.68. 
   KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8618. Kereki, Petıfi S.u.64. 
   KİRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8617. Kıröshegy, Petıfi S.u.71. 
   PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8619. Pusztaszemes, Kossuth L.u.53. 
   SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8622. Szántód, Iskola u.9. 

                               SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8625. Szólád, Kossuth L.u.32. 
                              KÖTCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8627. Kötcse, Kossuth L.u.2. 
                              NAGYCSEPELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8628. Nagycsepely, Kossuth L.u.17. 
                              TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8626. Teleki, Rákóczi F.u.49. 
                              BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8624. Balatonszárszó, Hısök tere 1. 

 BALATONİSZÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8637. Balatonıszöd, Szabadság u.89.  
                             BALATONSZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs.u.23. 

 
7., Fenntartó és irányító szerv neve, székhelye: BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ 

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA 2009. AUGUSZTUS 1-tıl. 8623 
BALATONFÖLDVÁR, PETİFI U. 1.” 
Az alapító okirat 5., 6., pontja: 
„5./ Az intézmény típusa: Szociális és gyermekjóléti szolgálat.   
6./ Az intézmény jogállása, jogköre:  

- jogi személyisége: önálló jogi személy 
- gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
- elıirányzatok feletti rendelkezési jog: teljes jogkörrel rendelkezik” törlésre kerül. 
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Az alapító okirat 5., 6., pontjai helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„8., Típus szerinti besorolása:   
 Tevékenység jellege: KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
 Közszolgáltató szerv fajtája: KÖZINTÉZMÉNY 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS 
GAZDÁLKODÓ, 2009.  AUGUSZTUS 1-TİL ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ. 
2009. AUGUSZTUS 1-TİL AZ INTÉZMÉNY pénzügyi, számviteli, gazdálkodási 
FELADATAIT AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ 
BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZÜGYI 
GONDNOKSÁGA LÁTJA EL A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI 
MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN. 
9., Jogszabályban meghatározott közfeladata: SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATATÁS”. 
Az alapító okirat 7. pontjában szereplı szövegrész: 
„Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” törlésre kerül.  
Az alapító okirat 8./c pontja törlésre kerül: 

c) „Az intézmény további – kiegészítı – feladatai:  
- A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 

igénylık tájékoztatása az ellátások hozzáférhetıségérıl és az igénybevételekre 
vonatkozó szabályokról.  

- Szociális információs szolgáltatás biztosítása.  
- Gyermekek szabadidıs foglalkozásának megszervezése. 
- Pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 

megelızését célzó tanácsadás nyújtása.  
- Jogi segítségnyújtás.” 

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
„2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladat rend szerinti:  

889 201           gyermekjóléti szolgáltatás 
889 922           házi segítségnyújtás 
889 923           jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
889 924           családsegítés 

    841 901           önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai”. 
 
Az alapító okirat 9., 10., 12. pontja törlésre kerül: 
„9. Az intézmény mőködése: az intézmény vezetıjét a Balatonföldvári Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján nevezi ki 5 éves határozott 
idıtartamra.  
Az intézmény vezetıje a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott végzettségő személy, akinek foglalkoztatási jogviszonyára a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
Az intézményvezetı felett az alapvetı munkáltató jogokat a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogkört a 
Társulás elnöke gyakorolja.  
Az intézmény vezetıjének munkáját a gazdasági vezetı segíti, felette a munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja.  
Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. Az intézmény 
közalkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje gyakorolja.  
Az intézmény szervezeti felépítését és mőködési rendjét a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat (SzMSz) határozza meg.  
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10./ Az intézmény képviselete:  
 
Az intézmény képviseletére jogosult az intézmény vezetıje, valamint az általa 
írásban meghatalmazott személy, az intézmény Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában meghatározottak szerint.” 
12./ Az intézményi tevékenység ellátásának módja:  
Az intézmény tevékenységét a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény; az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény; a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; valamint a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatai 
alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározottak 
szerint végzi.”  
Az alapító okirat 9. pontja helyébe a 12., 13., pontok lépnek: 
„12., Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
a., Az 1992. évi XXXIII. Törvény alapján foglalkoztatott közalkalmazott. 
b., Az 1992. évi XXII. Törvény alapján foglalkoztatott munkavállaló. 
 
13., Az intézmény vezetıjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetıjét a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa pályázat útján nevezi ki 5 éves határozott idıtartamra.  
Az intézmény vezetıje a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott végzettségő személy, akinek foglalkoztatási jogviszonyára a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
Az intézményvezetı felett az alapvetı munkáltató jogokat a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogkört a 
Társulás elnöke gyakorolja.” 
 

   Határidı: azonnal  
   Felelıs: Takács József polgármester 
 

A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

93/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvári 
Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának elfogadásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 
4.§-a alapján, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 

   Határidı: azonnal  
   Felelıs: Takács József polgármester 

 
A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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94/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat 
 

1., Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános 
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pénzügyi, számviteli, gazdálkodási 
feladatainak ellátására – határoz a Balatonföldvár Város Önkormányzat 
fenntartásában lévı Pénzügyi Gondnokság Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás részére 2009. augusztus 1-i hatállyal jogutódlással történı átvételérıl.  
2., Az intézmény elnevezését „Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Pénzügyi Gondnoksága”, rövidített elnevezését „Kistérségi Pénzügyi Gondnokság” 
elnevezéssel határozza meg. Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1. 
3., Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondokságának alapító okiratának 
elfogadásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4.§-a alapján a 
3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Takács József polgármester 
 

A fentieket követıen a Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
95/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat 

 
A „Társulás szervezeti rendszere” címő IV. Fejezete, „A Társulási Tanács Elnöke és 
Elnökhelyettesei” címő 3. pontjának 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„1. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy elnökhelyettest választ.” Az 
elnökhelyettesek szó helyére értelemszerően elnökhelyettes kerül. 
A „Társulás feladatai” címő II. Fejezete, „Közoktatás” címő A.) szakaszát az alábbiak 
szerint egészíti ki:   
4. „A Társulás 2009. augusztus 1-tıl a kistérségi közoktatási feladatainak ellátására – 
külön megállapodás alapján – többcélú, közös igazgatású oktatási intézményt mőködtet.  
4.1. A Társulás fenntartásában lévı önállóan mőködı intézmény elnevezése: 
Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény 
Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1. 
4.2. Intézményegységei:  
Mesevár Óvoda Intézményegység és Bálványosi Tagóvoda 
Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola Intézményegység 
Ránky György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézményegység 
4.3. Az intézmény felvételi körzethatárai a következık: Balatonföldvár, Bálványos, 
Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki, Kıröshegy települések közigazgatási 
területe. 
4.4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján meghatározott jegyzıi 
feladatokat Balatonföldvár Város Önkormányzat jegyzıje gyakorolja. 
5. A Társulás a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Balatonföldvári 
Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pénzügyi, 
számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátására 2009. augusztus 1-tıl intézményt 
mőködtet. 
5.1. A Társulás fenntartásában lévı önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény 
elnevezése: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondoksága 
Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1. 
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A közoktatási törvény 89/A § (9) bekezdése alapján, a közoktatási intézményt fenntartó 
többcélú kistérségi társulás a közoktatással összefüggı döntései elıkészítésére 
közoktatási társulási bizottságot hoz létre. Ennek megfelelıen a Társulási Megállapodás 
„Társulás szervezeti rendszere” címő IV. Fejezete, „Bizottságok” címő 4. pontja az 
alábbiak szerint egészül ki: 
5. A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás közoktatással összefüggı 
döntései elıkészítésére Közoktatási Bizottságot hoz létre. 
6. A Pénzügyi Bizottság három tagból áll. A bizottság elnökét, és tagjait a 
Társulási Tanács tagjai közül kell választani. A Bizottság tagjait a Társulási Tanács 
választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság 
tagjainak megválasztásához a Társulás tagjai összlétszámához viszonyított többség 
szükséges. 
7. A Közoktatási Bizottság feladatai különösen: 
a) Feladatkörében ellenırzi a Tanács határozatainak végrehajtását, 
b) Figyelemmel kíséri és ellenırzi a Tanács és munkaszervezete közoktatási 
feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységét, 
c) Elızetesen véleményezi a Társulás közoktatási témában készült 
elıterjesztéseit, 
d) A közoktatási feladatellátás után járó állami normatívákra való jogosultság 
érdekében, ellenırzi a közoktatási intézkedési tervben meghatározott feladatok 
végrehajtását, melyrıl az elnök írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot. 
 
„A társulási szervek mőködési szabályai” címő V. Fejezet, „a Társulás egyéb szerveinek 
mőködési szabályai” címő 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 
A Közoktatási Bizottság 

4. A Közoktatási Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több 
mint fele jelen van.  
5. A Közoktatási Bizottság üléseit szükség szerint tartja. Azt az elnök hívja össze. 
Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével 
kezdeményezhetik. 
6. Döntését a Közoktatási Bizottság határozattal hozza. A javaslat elfogadásához 
a jelen lévı tagok több mint felének igen szavazata szükséges.  
 
„A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja címő VIII. Fejezete az alábbiak szerint egészül ki: 
 

5. Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény fenntartása, finanszírozása 

 
1. Az intézmény finanszírozása a Társulás éves költségvetésében kerül 
megtervezésre.  
2. Az intézmény fenntartása és finanszírozási forrásai a feladatellátásokhoz 
kapcsolódó állami költségvetési normatívákból, valamint az intézmény beiskolázási 
körzetében szereplı önkormányzatok hozzájárulása alapján történik. A normatívák 
tervezése, leigénylése és felhasználása a vonatkozó jogszabályi elıírások szerint 
történik.  
3. A normatívák által nem fedezett fenntartási költségek a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során kerülnek meghatározásra. Az intézmény 
normatívák által nem fedezett kiadásai forrásául az ellátási terület (beiskolázási körzet) 
önkormányzatainak anyagi hozzájárulásai szolgálnak, külön megállapodásban 
meghatározottak szerint..  
4. Az intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét, és ennek anyagi fedezetét a 
Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a 
Társulási Tanács dönt.  
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5. A Társulási Tanács évente a költségvetési törvény elfogadását követıen, 
legkésıbb február hó 15. napjáig meghatározza az intézmény költségvetését.  
 
„A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja címő VIII. Fejezete az alábbiak szerint egészül ki: 
 

6. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnokságának 
fenntartása, finanszírozása 

 
1. Az intézmény finanszírozása a Társulás éves költségvetésében kerül 
megtervezésre.  
2. Az intézmény fenntartása és finanszírozási forrásai feladatellátásokhoz 
közvetetten – a többcélú oktatási intézmény által – kapcsolódó állami költségvetési 
normatívákból történik.  
3. A normatívák által nem fedezett fenntartási költségek a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során kerülnek meghatározásra. Az intézménynél a 
többcélú, közös igazgatású oktatási intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatellátása 
vonatkozásában felmerült kiadások forrásául Balatonföldvár Város Önkormányzat 
anyagi hozzájárulása szolgál. Az intézmény gazdasági vezetıjének vezetıi pótlékát 
érintı kiadás forrásául Balatonföldvár Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulása 
szolgál. 
4. A Társulási Tanács évente a költségvetési törvény elfogadását követıen, 
legkésıbb február hó 15. napjáig meghatározza az intézmény költségvetését.  
 
„A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja címő VIII. Fejezete, „Az intézmény feladatai 
ellátására szolgáló vagyon” címő 5. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 
3. Balatonföldvár Város Önkormányzat, Bálványos Község Önkormányzat képviselı-
testülete vagyonleltár szerint, használatra a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás intézményeinek rendelkezésére bocsátja a feladatellátáshoz szolgáló vagyont: 
3.1. Az intézményi ingatlanok: 
- Óvoda épülete (BALATONFÖLDVÁRI  1162 HRSZ, BÁLVÁNYOSI 295 HRSZ) 
- Általános Iskola épülete (egyben Pénzügyi Gondnokságnak helyt adó épület) 
(BALATONFÖLDVÁRI 1307 HRSZ)  
- Zeneiskola épülete (BALATONFÖLDVÁRI  1167 HRSZ) 
3.2. Az általános iskolai, óvodai, zeneiskola, pénzügyi gondoksági eszközöket, 
berendezéseket, felszerelési tárgyakat a rendeltetésszerő használaton túl, szabad 
kapacitás kihasználása érdekében.  
4. Az ingatlan és ingó vagyon használata a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint 
Balatonföldvár Város Önkormányzata, Bálványos Község Önkormányzata és a Társulás 
között létrejött vagyonhasználati jog átadására vonatkozó szerzıdés alapján illeti meg 
az intézményt.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Takács József polgármester 
 

 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, Takács József polgármester megköszönte az 
ülésen való részvételt és azt 15.00 órakor  bezárta. 
 
     Kmf. 
 
 

Dr. Valkó Zsuzsanna     Takács József 
                 körjegyzı      polgármester 


