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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 
2013. szeptember 16-án a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kistermében  16.30. 
órakor kezdődő együttes nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:      Meghívottak: 
 
Balatonszemes részéről: 
 
Takács József  polgármester    Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
Boór Miklós       Szántóné Pesti Amália jkv. 
Böröczky Szilárd     Szilvai Renáta köztisztviselő 
Gelencsérné Oszlár Viktória  képviselők  Szentiványi Jánosné óvodavezető  

Bene Zoltánné közkonyha vezető 
Távol van:  
 
Liber Árpád Béla 
ifj. Vasicsek László 
Dr. Zóka László képviselők 
 
Balatonőszöd részéről: 
 
Antal János polgármester 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő 
Gál Zoltán képviselő 
 
Távol van:  
 
Mihály Sándor alpolgármester 
Hosszú Péter képviselő 
 
 
Takács József polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
7 főből 4 képviselővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
főből 3 képviselővel  jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
 
A polgármesterek ismertették napirendi tervezeteiket: 
            

1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetésének I. félévi   
                végrehajtásáról 
          Előterjesztő: Takács József polgármester  
                                      Antal János polgármester 
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2./ Közös hivatal működésének tapasztalatai és szükséges változások  

                  Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Balatonőszöd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalását egyhangúlag elfogadták. 
 
 
1./ Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2013. évi költségvetésének I. félévi   
      végrehajtásáról 
      Előterjesztő: Takács József polgármester  
                            Antal János polgármester 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Takács József polgármester elmondja, részletes beszámolót kaptak a képviselők, ezzel 
kapcsolatban várja a hozzászólásokat. 
 
Antal János polgármester: Az előterjesztést olvasva, és a számokat látva elmondható, hogy 
időarányosan olyanok a számok, ahogy tervezték, ezért nem lát problémát.  
 
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
 

           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                             154 /2013. (IX.16.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda 
2012/213 nevelési évről szóló beszámolóját és a közösen fenntartott 
intézmények és közösen ellátott feladatokra vonatkozó tájékoztatókat 
tudomásul vette és azt elfogadja. 
 
Felelős: Szentiványi Jánosné óvodavezető 

   Határidő: azonnal 
 

 
A fentieket követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
  

Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
52/2013 (IX.16.) sz. határozata: 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda 
2012/213 nevelési évről szóló beszámolóját és a közösen fenntartott 
intézmények és közösen ellátott feladatokra vonatkozó tájékoztatókat 
tudomásul vette és azt elfogadja. 
 
Felelős: Szentiványi Jánosné óvodavezető 

   Határidő: azonnal 
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2./ Közös hivatal működésének tapasztalatai és szükséges változások  
      Előterjesztő: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
      (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Közel 9 hónap telt el a közös hivatal megalakulása óta. A 
kezdeti bizonytalanságok mostanra rendeződtek. Nálunk különösebb problémát nem jelentett 
az átállás, kilépések, belépések nem történtek, ugyanaz a felállás, mint a körjegyzőség 
esetében. 2012. decemberében a képviselő testületek meghozták döntéseiket, így 
zökkenőmentes volt az átállás. A várakozás ellenére kevesebb feladat került át a 
kormányhivatalokhoz. Ezért is próbáltuk meg az április 1-én felszabadult álláshelyet saját 
feladatkörben szétosztani, de úgy tűnik, ez nem igazán zökkenőmentesen működik. 
Szeretnénk, ha ez az álláshely idén, vagy legkésőbb január 1-el betölthetővé válna. Azért 
fogalmazódott meg ez az igény, mert naponta kell figyelni az elektronikus hírforrásokat, ami 
szinte azonnali határidőt ad a jelentési kötelezettségeknek. Valójában azt kockáztatjuk, hogy 
esetleg határidő mulasztás történik. A munka ugyan elkészül, csak nem mindegy mikor, 
milyen színvonalon, és milyen terhek vállalása ellenében. A szemesi döntés úgy szólt, hogy 
majd szeptemberben térünk erre vissza, addig próbáljuk meg feladat szétosztással megoldani 
a problémát. Addigra tisztázódik, mekkora tehermentesítéssel járt számunkra a Járási 
Hivatalok megalakulása. Pillanatnyilag 1 létszámot nélkülözhető teher csökkenésről nem 
tudunk számot adni. A költségvetésben kimutatható a létszámcsökkenési megtakarítás. Az 
eddigi leépítések jó célt szolgáltak, de most már túl nagy a feszültség. Különösen a 
szabadságokat nem tudjuk kiadni, ha betegség történik, az még jobban terheli a dolgozókat, 
ebből kifolyólag előfordul határidő túllépés is.  
 
Antal János polgármester elmondja, a költségvetés biztosítja a lehetőséget, hogy meglegyen 
ez a létszám, ezért nem lát problémát.  
 
Gál Zoltán képviselő javasolja, ezt az évet húzzák ki valahogy, majd januárban térjenek 
vissza rá.  
 
Androsics Ferenc Krisztián képviselő: Létszám a jegyző asszony hatáskörébe tartozik. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: A kevesebb létszám valójában megtakarítást nem eredményez, 
a teher viszont növekszik, legnagyobb probléma a határidő túllépés.  
 
Boór Miklós képviselő az iránt érdeklődik, van-e olyan helybeli személy, akivel az álláshely 
betölthető. 
 
Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző: Biztos van olyan személy, de pályáztatni kell.  
 
   
A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal    ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az  alábbi határozatot hozta: 
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           Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                    155/2013. (IX.16.)sz. határozata: 

 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
január 1-én alakult Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal  
működési tapasztalatairól szóló beszámolóját tudomásul vette, és azt 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 

A fentieket követően a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
  

Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testületének  
53/2013 (IX.16) sz. határozata: 
 
Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. 
január 1-én alakult Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal  
működési tapasztalatairól szóló beszámolóját tudomásul vette, és azt 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Valkó Zsuzsanna jegyző 
 
 
 

 
Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt Takács József Balatonszemes polgármestere és 
Antal János Balatonőszöd polgármestere megköszönte az ülésen való részvételt, és az 
együttes tanácskozást  16 óra 45 perckor bezárták, ezt követően mindkét képviselő-testület 
ülését egyedileg folytatta, amelyről külön jegyzőkönyvek készültek. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Antal János    Dr. Valkó Zsuzsanna   Takács József 

           polgármester    jegyző                           polgármester 
 

 


