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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2013. november 18-án a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti 
kistermében  16.30. órakor kezdődő együttes nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak Balatonszemes     Balatonőszöd  
 
Takács József  polgármester    Antal János polgármester 
Boór Miklós       Mihály Sándor alpolgármester 
Böröczky Szilárd     Androsics Ferenc  
Gelencsérné Oszlár Viktória    Gál Zoltán  
Liber Árpád  Béla     Hosszú Péter települési képviselők  
Ifj. Vasicsek László      
Dr. Zóka László települési képviselő    
       
 
Meghívottként részt vett: 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző  
Szántóné Pesti Amália jkv. 
Szilvai Renáta köztisztviselő 
Szentiványi Jánosné óvodavezető 
 
Érdeklődő:  3 fő 
 
Takács József Balatonszemes polgármestere üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 7 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes, és azt megnyitotta. 
 
Antal János Balatonőszöd polgármestere üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület  5 fővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes, és azt megnyitotta. 
 
A polgármesterek előterjesztették a napirendi tervezeteiket: 
 

1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények és a közös feladatok 2013. évi  
     költségvetésének ¾ évi  végrehajtásáról 

          Előterjesztő: Takács József polgármester  
                                     Antal János polgármester 
 
A tervezetet Balatonszemes község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal egyhangúlag, Balatonőszöd községek Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal egyhangúlag napirendként  elfogadta. 
 
 

1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények és a közös feladatok 2013. évi  
     költségvetésének ¾ évi  végrehajtásáról 

          Előterjesztő: Takács József polgármester  
                                     Antal János polgármester 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dr. Valkó Zsuzsanna szóbeli kiegészítőjében összefoglalta, hogy a közös hivatal, az óvoda 
és a védőnői szolgálat bevételei, kiadásai hogyan teljesültek. 
A közös hivatalnál kiemelte, hogy a dologi kiadások tekintetében a karbantartás, szolgáltatás 
feladaton az informatikai eszközök nemcsak a hivatal által használt, hanem az intézmények 
eszközeinek rendszeres felügyeletét, a képviselői laptopok hiba elhárítását is tartalmazzák. 
 
Az óvoda esetében nem volt tervezve átvett pénzeszköz és saját bevétel, melynek teljesítése 
látható. Nincs pontos információ az óvodapedagógus bérrendezés fedezetéről, de több mint 
valószínű, hogy a jubileumi jutalom különbözetre nem lesz állami fedezet. Ez a különbözet 
abból ered, hogy a januári bérekkel lett tervezve, de szeptember 1 után volt esedékes. Erre 
kért az előterjesztés pótelőirányzatot. 
 
A védőnői szolgálat esetében kétütemű bérrendezés (jan. 1-től visszamenőlegesen 
egyösszegű, és szept. 1-től folyamatosan kifizetendő)  az OEP finanszírozás megfelelő 
emelkedése nélkül történik, itt is hiány fog keletkezni, melynek pótelőirányzata szintén 
rendezetlen. 
 
Antal János Balatonőszöd polgármester: A közös hivatal kiadásának %-os aránya magas. 
Várhatóan bent tud-e maradni a hivatal ? 
 
Boór Miklós balatonszemesi képviselő: Az év elején arról volt szó, hogy ¾ évkor térünk 
vissza a közös hivatal létszámára. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Azt reméli, hogy a járulékon marad annyi tartalék, hogy 
összességében a költségvetési előirányzat tartható lesz, ezért nincs megjelölve pótelőirányzat. 
A ¾ év alatt a Kormányhivatal járási hivatalhoz nem nagyon mentek át ügyek. Elmondja, 
hogy év elején elment az önkormányzattól pár ügy, de jelentős csökkentést a hivatalnál. 
Feltételezhető, hogy a feladatkörökből még kerülhet át a járási hivatalhoz, a legnagyobb teher 
levétele a pedagógusok személyzeti munkája, illetve különösen a változó bérek számfejtése 
jelentette az eltávozó kolléganő munkaköréből, de hiányzik a személye, sokáig nem lehet 
betöltetlen, mert túlterheltek a dolgozók. Szeptemberben erről a testület azt a véleményt 
alkotta, hogy várjunk. Véleménye szerint hosszútávon illetve januárnál tovább nem húzható a 
döntés a tizenegyedik fő tekintetében.  
A szeptemberi képviselő-testületi ülésen, amikor a két testület hasonló körben ülésezett már a 
problémák jelezve lettek. A védőnőnél van legnagyobb feszültség mintegy 560 ezer ft 
várhatóan fedezetlen lesz, míg az óvodában  800 ezer + járulék saját többletbevételei terhére, 
vagy pótelőirányzattal fedezhető. A többletbevételeket nemcsak erre, hanem az idén 
elvégzendő óvoda kerítés javítására is lehet fordítani.  
ismerteti, hogy a jövő évi költségvetési törvénytervezetben az óvoda bővítésre várhatólag 20 
milliós keretre pályázni lehet, melyet a beíratott gyermeklétszámra. tekintettel feltétlenül meg 
kellene ragadni, különösen úgy, hogy megfelelő tervekkel és költségvetéssel rendelkezünk 
ahhoz, hogy egy foglalkoztató létesüljön. 
 
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
205/2013.(XI.18.) számú határozata 
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Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös 
fenntartású, ill. működtetésű intézmények, illetve közösen ellátott feladatok 
2013. évi költségvetésének ¾ évi beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: Takács József Polgármester 

 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
  

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 70/2013 (XI.18.) számú 
Képviselő-testületi határozata: 

 
Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös 
fenntartású, ill. működtetésű intézmények, illetve közösen ellátott feladatok 
2013. évi költségvetésének ¾ évi beszámolóját jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: Antal János Polgármester 

 
 
Mivel a közös testületi ülés elé tartozó több tárgy, kérdés, javaslat nem volt Takács József 
Balatonszemes polgármestere és Antal János Balatonőszöd polgármestere az ülést 17 órakor 
bezárta. Az ülések mindkét testületnél egyedi ülések formájában folytatódtak, melyek külön 
jegyzőkönyvezésre kerültek. 
 
 
      
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Antal János    Dr. Valkó Zsuzsanna   Takács József 

           polgármester    jegyző                           polgármester 
 

 
 
 


