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JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd 
Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 16-án 14.00. órakor a 
Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház tanácskozó termében  megtartott soron következı együttes 
nyilvános ülésérıl. 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Takács József    polgármester   Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı 
Valkóné Kovács Márta  alpolgármester  Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd  képviselı              Ernyes Ervin B.földvár TKT. 
Fias Istvánné    képviselı    Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
Kelemen Ferenc Miklósné képviselı   ifj. Boór Miklós iskolaigazgató 
Kocsisné Liber Márta  képviselı   Liber Árpád Kht. ügyvezetı ig. 
Mischl Antalné  képviselı    
Petrus Péter     képviselı    
Szomorú Szilárd   képviselı 
Zrínyi László   képviselı 
 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének részérıl: 
 
Jelen vannak:       Meghívottak: 
 
Antal János   polgármester    Ua. 
Mihály Sándor  alpolgármester 
Gál Zoltán   képviselı 
Hosszú Péter   képviselı 
Kovács Ádám János   képviselı 
Nagy Gáborné   képviselı 
 
Takács József Balatonszemes polgármestere köszönti a balatonıszödi és balatonszemesi 
Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, azt intézmények vezetıit és az érdeklıdıket.  
 Megállapítja, hogy a testület 10 fıvel jelen van, így az ülés az ülés határozatképes. 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere köszönti a balatonszemesi és balatonıszödi 
Képviselı-testület tagjait, a meghívottakat, az intézmények vezetıit és az érdeklıdıket. 
Megállapítja, hogy a balatonıszödi Képviselı-testület 6 fıvel jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
 
Ezt követıen a polgármesterek az együttes ülést megnyitják és ismertetik a jelenlévı 
képviselıkkel az ülés napirendi javaslatát. A kiküldött meghívótól eltérıen a képviselı-
testületek a 2008. évi költségvetési beszámolóból a közös fenntartású intézmények  
mőködésérıl és pénzügyi beszámolójáról szóló elıterjesztést, valamint a Balatonföldvári 
Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatóját kívánták együttesen tárgyalni, míg a rendeleteiket 
és egyéb aktuális kérdések megvitatását a közös testületi ülést követı ülésükön külön-külön 
tőzték napirendre.  
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A fentiek alapján polgármesterek  az alábbi napirendi tervezeteket javasolták: 
 
1./ Beszámoló a B.szemes-B.ıszöd Községi Önkormányzatok által közösen fenntartott 
     önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi pénzügyi tevékenységérıl. 
     Elıterjesztı: Boór Miklós ált. Iskolaigazgató 
                           Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
 
2./ Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl. 
     Elıterjesztı: Ernyes Ervin a B.földvár TKT. Munkaszervezetének vezetıje. 
     (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselıtestületek a napirendi tervezeteket külön-külön egyhangúlag elfogadták 
    
 
1./ Beszámoló a B.szemes-B.ıszöd Községi Önkormányzatok által közösen fenntartott 
     önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2008. évi pénzügyi tevékenységérıl. 
     Elıterjesztı: Boór Miklós ált. Iskolaigazgató 
                          Szentiványi Jánosné óvodavezetı 
     (Írásos elıterjesztések a jegyzıkönyv mellékletét képezik) 
 
Kocsisné Liber Márta  B.szemes települési képviselı: A Zeneiskolai létszám iránt 
érdeklıdik, külön kiemelve, hogy egy dolgozó munkaviszonyának megszőnésével egy másik 
került alkalmazásra, holott felmerülhet még munkajogi vita. Felhívja a figyelmet, nehogy 
ebbıl probléma keletkezzen. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató: A munkaviszony megszőnésével a dolgozó tudomásul vette 
a közös megegyezés szerinti megszőnést, így nem kell tartani munkajogi pertıl. 
 
Hosszú Péter B.ıszöd települési képviselı: Lesz-e lehetıség arra, hogy együttmőködés 
történjék az iskolák, zeneiskolák között.  
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató: A Kistérségi Integrációban szerinte elsı lépés lehetne a 
Zeneoktatás. 
 
Kelemen Ferenc Miklósné B.szemes települési képviselı: A prémium évek miatt szintén 
a létszámkeretre hívja fel a figyelmet, nehogy elveszítsük a támogatást. 
 
Antal János Balatonıszöd Község Polgármestere: Jónak értékelte, hogy szöveges beszámolót 
kaptak, amiben a lényeget megérthették a képviselık. A Képviselı-testületének elfogadásra 
javasolja a múlt év tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
Mischl Antalné B.szemes települési képviselı: A beszámolókat jónak tartja, de az iskolaszék 
tevékenységérıl nem igazán lehetett olvasni, holott a tevékenysége fontos lenne. 
 
ifj. Boór Miklós iskolaigazgató: Az iskolaszéknek külön vezetıje van, az lehet, hogy 
korábban az iskolaigazgató hívta össze, de véleménye szerint nem igazgatói hatáskör. 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a polgármesterek külön-külön szavazásra bocsátották 
a határozati javaslatot. 
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A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
14/2009 (III.16.) számú határozata 

 
                        Balatonıszöd Községi Önkormányzat a Reich Károly Általános, Zene és  
                        Sportiskola, valamint a „Nyitnikék „ N.O. Óvoda 2008. évi gazdálkodási  

 tevékenységérıl szóló beszámolóját tudomásul veszi és a Balatonszemes 
Községi Önkormányzat egységes költségvetési rendeletébe elfogadásra 
ajánlja. 

                       
                        Határidı: azonnal. 
                        Felelıs: Antal János polgármester 
 
 
A fentiek után a  Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
                              

                 51/2009.(III.16.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
              
                     Balatonszemes Községi Önkormányzat az önállóan gazdálkodó költségvetési  
                      szervek 2008. évi pénzügyi beszámolóit tudomásul veszi és a Balatonıszöd Községi  
                      Önkormányzat javaslatára is figyelemmel saját költségvetési rendeletének  
                      tervezetébe beépíti. 
                      A képviselı-testület a 2008. évi pénzügyi beszámolót a vitában elhangzottakkal 
                      rendeletalkotásra alkalmasnak tartja. 
                       
                      Határidı: azonnal 
                      Felelıs: Takács József polgármester 
 
 
2./ Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységérıl. 
     Elıterjesztı: Ernyes Ervin a B.földvár TKT. Munkaszervezetének vezetıje. 
    /Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: Szóbeli kiegészítıjében kiemelte a GVOP 
4.4.2 pályázatot, amelynek 334 mó Ft bruttó támogatási összegét nyerte el a kistérség. 
 
Kocsisné Liber Márta B.szemes települési képviselı: Kéri az elıterjesztıt, hogy beszéljen a 
kábel tv. rendszerrıl mielıtt más tevékenységre rátérne, mivel teljesen felháborítónak tartja, 
hogy abszolút ki lettek hagyva a képviselık e munkából és nem tudják milyen elıkészületek 
után, és hogyan valósult meg. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: A kérésnek eleget téve ismertette, hogy a 
beruházás 2005. évben indult – külsı cég által készített -  pályázat alapján,  amely  tartalmazta 
az üzemeltetési szerzıdést is. Ebben az Opticon Kft a rendszer kivitelezését követıen 
üzemeltetési kötelezettséget vállalt, illetve vállalta, hogy a kivitelezés során szükséges saját 
erıt biztosítja. Tekintettel azonban arra, hogy a pályázat utófinanszírozású volt, ezért a 4 
mérföldkıre bontott beruházás során a projekt megelılegezésére hitelt kellett felvenni. A 
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háttér települések 100 %-os lefedettségét célzó és elsısorban munkahelyteremtést indukáló 
szélessávú Internet hozzáférési lehetıség mellett sikerült a kábel tv. kialakítását is elérni.  
Mivel a felzárkóztatáson volt a hangsúly ezért a Balaton parti településeknél nem 100 %-os, 
hanem pl. Balatonföldváron – igaz ott más szolgáltató is jelen volt -  a lakossági hozzáférési 
lehetıség 29 %-os lefedettséggel épült ki.  
A beruházási projekttel elszámoltak, az indikátorok száma elfogadottá vált a pályázat irányító 
hatósága által. A II. ütem kivitelezésre az Opticon Kft vállalkozott, erre vonatkozóan azonban 
nem rendelkezik ismerettel, hogy hol és milyen ütemben kezdik. 
Balatonıszöd esetében egy speciális helyzet állt elı, a Supra, mint üzemeltetı, az Opticon 
Kft-vel egyetemben megállapodást kell, hogy kössön és ez a két fél vitájából  az engedélyezı 
hatóságok eltérı véleményébıl eredıen húzódott, de a múlt héten pénteken elkészült a – 
remélhetıleg – minden érintett által elfogadható megállapodás. 
 
Kocsisné Liber Márta B.szemes települési képviselı Mikor kaphatnak a képviselık arról 
tájékoztatást6, hogy hol valósult meg és hol üzemel az I. ütem. Egyúttal jelzi, hogy hallotta a 
tv-ben, hogy több helyen is problémák vannak ezen pályázattal és többek között a hírekben 
Balatonföldvár kistérsége is szerepel. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: A beruházást a MAG ZRT 3-szor 
ellenırizte, átnézték a költségvetést, a megvalósulás számláit, az egész projektet. Arról 
értesült a munkaszervezet is, hogy a HÍR TV-ben ez szerepelt, de jogalapja nincs. 
 
Nagy Gáborné B.ıszöd települési képviselı: Érdeklıdik meddig húzható a beruházás? 
 
Antal János Balatonıszöd Község Polgármestere: A munkaszervezet vezetıje által 
elmondottakhoz kapcsolódva ismerteti, hogy 2005. évben  úgy indult a pályázat, hogy 
árajánlatok alapján a Társulási Tanács egy általa kiválasztott céggel készítette volna el. Sajnos 
a pályázat beadása elıtt 2 héttel derült ki, hogy a megbízott a pályázatot nem készítette el, 
ekkor került az Opticon Kft  elıtérbe, akik elkészítették, benyújtották, és nyertes pályázattal 
zárták a megbízást. A Társulási Tanácson folyamatos problémaként valamennyi polgármester 
jelzi a hibákat még markánsabban, mint az itt elhangzott. 
Balatonıszödön az a speciális helyzet állt elı, hogy két szolgáltató egymásnak dobálta a 
labdát. Reményét fejezi ki, hogy most végre pont kerülhet az ügy végére. 
 
Takács József Balatonszemes Község Polgármestere: Elhangzott, hogy semmilyen 
információval nem rendelkeznek a képviselık. Ezt visszautasította, hiszen 2-szer is 
szórólapok kerültek a lakossághoz, a képviselı-testület pedig írásos testületi anyagként 
megkapta a tájékoztatót, javasolja azt elıkeresni. Balatonszemesen a 40 %-os lefedettsége 
ellenére egy hónappal ezelıtt még 10 fı kábel tv rákötést  és 6 Internetes csatlakozást 
regisztráltak. A  fı problémának azt látja, hogy a késedelem miatt sokan más szolgáltatót 
választottak. Ugyanakkor jelzi, hogy a Supra Kft-vel kezdeményezi B.szemes vonatkozásában 
is a megbeszélést, a kábel tv. kapcsán. 
 
Kelemen Ferenc Miklósné B.szemes települési képviselı: Érdeklıdik, hogy amennyiben 
mégis problémát találnának és a pályázati összeget vissza kellene fizetni, kinek a terhe volna. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: A Többcélú Kistérségi Társulásnak, de nem 
tartja valószínőnek, hogy ez megtörténhet, hiszen minden pályázatnál érvényes az az elv, 
hogy önhibán kívül keletkezı probléma esetén nem tehetı felelıssé a pályázó. 
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Gál Zoltán B.ıszöd települési képviselı: Véleménye szerint fordítottan kellett volna 
készülni, mert az Internet munkához, vagy egyéb korlátozott célra használják, míg a kábel tv-t 
minden háztartásban igényelnék. Ha nem ez a rendszer biztosítja, akkor a Digi, vagy egyéb 
parabola rendszerő szolgáltatóhoz csatlakoznak. 
 
Antal János Balatonıszöd Község Polgármestere: A szolgáltatónak alapvetı érdeke a 
rácsatlakozások szorgalmazása. Ismertette, hogy a hivatalig a GVOP-s rendszer ettıl Északra 
a Supra által kivitelezett rendszer épület ki. 
 
Takács József Balatonszemes Község Polgármestere: Szeretné, ha az iskola integrációjával is 
hasonló intenzitással lehetne tárgyalni, amely 600 millió Ft-os pályázati lehetıségként lett a 
korábban kiküldött tájékoztatókban szerepeltetve. Mi a garancia, hogy megtörténik a kiírás 
2009. évben, illetve van-e arra információ, hogy van-e erre megfelelı keret, milyen esély van 
a pályázatot elnyerni. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: Nincs garancia, hiszen a TDM-et 2008. év 
ıszétıl várjuk, de még nem jelent meg. Csak arra tud a Munkaszervezet is támaszkodni, 
amely a Dél-Dunántúli Regionális Operatív programokban szerepel. 
Annyit kétségtelennek tart, hogy 1-2  évvel ezelıtt akik integrációjukat elhatározták akár 1- 
1,2 milliárd Ft –ot is pályázhattak, most sokkal szerényebb a mérték és nem tudni mikor és  
mennyi pénzt fognak erre biztosítani. Az elızetes információ szerint egy kistérség legfeljebb 
egy pályázattal lehet nyerı. Ismertette az Integrációra vonatkozó 42 és 43/2009. Társulási 
Tanács által hozott határozatokat és kérte a Képviselı-testületeket, hogy a Balatonföldvár 
Képviselı-testületének döntése ismeretében hagyják jóvá a határozatokat. 
Ezt követıen felolvasta a jóváhagyást tartalmazó határozati javaslatot. 
 
Antal János Balatonıszöd Község Polgármestere: A Munkaszervezet vezetıje által 
elmondottakat kiegészítve a 42 és 43 számú határozatokhoz elmondja, hogy azt a jelenlévı 
polgármesterek mindegyike elfogadta. A határozat a Képviselı-testületek által 
megerısítendıek, azok  tartalmát és a határozati javaslat értelmezését segíti azzal, hogy 
véleménye szerint ez köznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy nem kívánják a képviselı-
testületek megakadályozni Balatonföldvár intézményi integrációját.  
 
Mischl Antalné B.szemes települési képviselı: Az utolsó mondat kétértelmő számára. 
 
Zrínyi László B.szemes települési képviselı: Jó pár kérdést megválaszolatlannak tart, 
ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a szakemberek, az intézményvezetık álláspontját. 
Kérdezi a jelenlévı intézményvezetıket mi a véleményük. 
 
Boór Miklós iskolaigazgató: Elmondja, hogy a két évvel ezelıttihez képest jelentıs változás. 
Akkor a 7-8 osztály mindenképpen elkerült volna a tagiskolákból, ami szakmailag a 
legrosszabb megoldás. A fı szempont a gazdálkodás és a  magasabb normatíva lehívásának 
lehetısége.  
A jelenlegi kormányzati, ágazati álláspontok is változtak, miszerint lehetıleg maradjanak 
otthon a tanulók, s nem az egy nagyiskola preferált. Szakmailag az esélyegyenlıség 
biztosítható, nemcsak intézmények, hanem a kistérség is rendelkezik esélyegyenlıségi 
tervvel. A finomodott rendszerben nincs annyi veszély, és lehívhatóvá válnának magasabb 
normák. Tanügyi szempontból jelentısége van, hogy mit jelentene a változás, és milyen 
önállóság maradna, hogyan valósulhatna meg az, ami jelenleg biztosított, pl. Balatonszemes + 
20 óra többletet biztosít, annak pénzügyi fedezetével és ez az oktatás minıségében s 
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megjelenik, a színvonal azért kiemelkedı. Nem tudni, hogyan alakulnának az integrációt 
követıen ezek. A szakmai anyag kidolgozását vállalták, de a március 15-i ünnepségre való 
készület miatt nem tudták azt véglegesíteni. Alapos, mindenre kiterjedı és garanciákat 
tartalmazó szabályzatok, korrekt megállapodás esetén is fontos, hogy amennyiben integráció 
mellett dönt a képviselı-testület, úgy legyen visszalépés lehetısége.  
 
Szentiványi Jánosné óvodavezetı: Elmondja, hogy ahová meghívást kapott ott részt vett és 
véleményének is hangot adott, de nem minden tanácskozásra hívták meg. A Kistérségnél is 
elmondta, hogy az sokkal elınyösebb helyzetet teremtett volna, ha elıször létrejön az a 
szakmai közösség, amely kidolgozza, elıkészíti az integrációt. Ez nem történt meg, holott 
megtörténhetett volna, és ekkor nem itt tartanánk. Ha Balatonföldvár elhatározta, hogy 
integrációs intézményt alakít, induljon el, alakuljon ki és meglátják a települések 
csatlakoznak, vagy társulni akarnak-e, vagy sem, illetve inkább az intézményfenntartó társulás 
mellett döntenek egy középszerő normatíva mellett. Kérdés mit veszíthetünk, ha nem 
integrálódunk, vagy milyen negatív következményekkel kell számolni, ha integrálódunk. 
Ennek megválaszolása után jönnek a fenntartó képviselı-testületek olyan helyzetbe, hogy 
felelıs döntést hozhatnak. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: Az elhangzottakra válaszolva ismerteti, hogy 
a társulási tanács ülése elıtti megbeszélésekre az intézményvezetıket mindig meghívta, de a 
TT. ülésére már nem. A magasabb normatív támogatáshoz a balatonföldvári Integrált 
intézményhez kell még egy iskola, hogy az 500 fı feletti tanulói létszámot elérje. 
 
Kocsisné Liber Márta B.szemes települési képviselı: Hiányolja, hogy az egész nagy 
integrált intézménynél nem tudják a döntést hozók, hogy hogyan fog az mőködni, így nem 
lehet felelısen dönteni. 
 
Kelemen Ferenc Miklósné B.szemes települési képviselı: Ez egy gigantikus kérdés, hiszen 
iskolát feladni nem egyszerő. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: Jogosnak tartja, hogy részletes megállapodás 
történjen, de ez csak azt követıen lehetséges, hogy ismertté válik kik vesznek részt az 
integrációba. Nem lehet ezt addig kidolgozni, míg pl. Balatonszárszó részérıl is egy másfél 
oldalas határozatot kapott a kistérség, amely különbözı feltételeket határozott meg az 
integrációhoz. Nem lehet ahhoz kötni a szándékot, hogy amennyiben nyertes pályázat lesz és 
abból való részesedés (szétosztás) biztosított, akkor fognak belépni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Nem ért egyet az elhangzottakkal. Az integráció  fıleg 
gazdasági kérdés, hiszen annak célja a magasabb normatíva, a pályázaton való részvétel 
lehetısége és a nyertes pályázatból való részesedés. Ez az elemi érdek és mozgatója az 
integrálásnak. Az pedig egyértelmő, hogy a nyertes pályázatot követı 1 év az amely idı alatt 
az integrációt végre kell hajtani. Szerinte elég a szándék . Ha ez így van, márpedig több és 
más kistérségekben  - példaként említi Lengyeltótit – így mőködött és mőködik, akkor itt is 
megvalósítható, sıt kérdés miért nem ilyen alapokról indult évekkel ezelıtt, amikor még akár 
milliárdos támogatás is szerezhetı lett volna. Balatonszemes március 4-én szintén  olyan 
szándékot fogalmazott meg, amely feltételeket tartalmaz és szerinte ehhez joga van. 
A normatívák lehívása ügyében -  a képviselık tájékoztatása érdekében – kérdezi,  hogy mi a 
helyzet a bejárók után un. buszos többletnormatívákkal, kinek milyen feladata volt, vagy van 
e kérdésben ki és hogyan kaphatja azt meg. Hogyan oszlanak meg a feladatok e körben a 
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kistérség és a helyi önkormányzatok között, hiszen B.szemes iskolájában is vannak bejárók, 
jelentısebb számban Balatonıszödrıl. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: A „buszos” többlet normatíva ott ahol 
iskolabusz mőködik minden további nélkül lehívható. Ahol nincs iskolabusz, ott a VOLÁN-
nal megállapodást lehet kezdeményezni. A TKT hívja le a normatívát, de a VOLÁN-nal a 
megállapodást egyenként kezdeményezték a települések. (példaként említve B.szárszó, ill. 
Kötcse településeket.) 
 
Antal János Balatonıszöd polgármestere: Véleménye szerint az aggályok 
megfogalmazásával elıre mentünk. Az a kérdés, hogy milyen módon fog mőködni, hogyan 
lehet együttmőködni az szakmai kérdés és egy következı lépcsı lesz. Balatonıszöd 
Képviselı-testülete – reméli – dönteni fog és nem fog e kérdésben még egyszer ülésezni. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı: Március 31-ig kell dönteni. Véleménye szerint arra, hogy a 
b.szemesi iskola integrálódik-e vagy sem szintén dönteni kellene, ha addig nincs döntés 
szeptembertıl nem integrálódhat. 
 
Nagy Gáborné B.ıszöd települési képviselı: Az óvodavezetı véleményére visszatérve 
javasolja, hogy az intézményfenntartók értekezleteire mindig hívják meg az 
intézményvezetıket. 
 
Böröczky Szilárd B.szemes települési képviselı: Érdeklıdik, hogy kell-e fejleszteni a 
Balatonföldvár Város iskoláját és nincs-e kimondatlanul olyan szándék, hogy a pályázat e 
célra kerülne benyújtásra? 
 
Kelemen Ferenc Miklósné B.szemes települési képviselı: Az elıtte szólóhoz csatlakozva 
megerısíti azt a B.szemesi álláspontot, hogy a székhely kérdése azért is merült fel, mert itt 
van lehetıség a bıvítésre, fejlesztésre, míg ugyanez nem mondható el a terület szőkössége 
miatt Balatonföldvár iskolájánál. 
 
Ernyes Ervin a TKT. Munkaszervezet vezetıje: Azt, hogy B.földvár város érdeke motiválná 
az integrációt, kizártnak tartja, hiszen a beruházásokban is a Társulási Tanács, a 13 
polgármester dönt. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármesterek külön-külön szavazásra 
bocsátották a beszámoló elfogadásának határozati javaslatát azzal, hogy a Társulási Tanács 
határozatainak jóváhagyásáról az önállóan megtartott üléseiken döntenek. 
 
A fentieket követıen a Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének  
15/2009 (III.16.) számú határozata 
Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megköszöni a 
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet 
vezetıjének a kistérdségi társulás mőködésérıl szóló tájékoztatóját.  
A Képviselı-testület a beszámolót megtárgyalta és azt a vitában 
elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg tudomásul veszi. 
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Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 
 

Felelıs: Antal János polgármester 
Határidı: 2009. március 31. 
 
 

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

                  52/2009.(III.16.) sz. Képviselı-testületi határozat: 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megköszöni 
a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet 
vezetıjének a kistérdségi társulás mőködésérıl szóló tájékoztatóját.  
A Képviselı-testület a beszámolót megtárgyalta és azt a vitában 
elhangzottakkal együtt elfogadja, illetıleg tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert e határozat közlésére. 

 
Felelıs: Takács József polgármester 
Határidı: 2009. március 31. 

 
 
Mivel a fentieket követıen más kérdés, kérés, bejelentés vagy hozzászólás nem hangzott el, a 
polgármesterek az együttes ülést 16.00 perckor bezárták, az ülések külön – külön 
folytatódnak. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Antal János       Takács József 
polgármester       polgármester 
 
 
    Dr. Valkó Zsuzsanna 
              körjegyzı 

 


