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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat és Balatonőszöd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületeinek 2019. február 24-én a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház 

tanácskozó termében 16.00 órakor kezdődő együttes nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  

      

Balatonszemes Községi Önkormányzat részéről:  

 

Szomorú Szilárd polgármester                                   

Németh Kornélné alpolgármester         

Benedek Balázs 

Boór Miklós 

Mórocz Viktor        

Rajczi Tamás      

Dr. Valkó Zsuzsanna települési képviselők 

 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat részéről: 

 

Antal János polgármester 

Hosszú Péter alpolgármester 

Cseh Tibor Lajosné 

Csehi Tamás 

Winklerné Csehi Mónika települési képviselő 

 

 

Jelen vannak még meghívottként: 

  

Dr. Kelemen Csilla jegyző 

Szántóné Pesti Amália jkv. 

Havasy Tamás „Szemesért” Nonprofit Kft. ügyvezető ig. 

Schmal Kinga védőnő 

 

 

Érdeklődő:  3 fő  

 

 

Szomorú Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a balatonszemesi 

képviselő-testület 7 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes, és azt megnyitja. 

 

 

Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a balatonőszödi 

képviselő-testület 5 fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes, és azt megnyitja. 
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Szomorú Szilárd polgármester ismertette a napirendi tervezeteiket.  

 

 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

2. Közös önkormányzati feladatok, közös működtetésű intézmények – védőnői 

szolgálat - költségvetése 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

                     Szomorú Szilárd polgármester 

 

Kérdezi, aki a meghirdetett napirendi ponttal egyetért az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A fentieket követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

2. Közös önkormányzati feladatok, közös működtetésű intézmények – védőnői 

szolgálat - költségvetése 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

                     Szomorú Szilárd polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szomorú Szilárd polgármester 

 

 

Antal János polgármester ismertette a napirendi tervezeteiket.  

 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

2. Közös önkormányzati feladatok, közös működtetésű intézmények – védőnői 

szolgálat - költségvetése 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

                     Szomorú Szilárd polgármester 

 

Kérdezi, aki a meghirdetett napirendi ponttal egyetért az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 
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Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

2. Közös önkormányzati feladatok, közös működtetésű intézmények – védőnői 

szolgálat - költségvetése 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

                     Szomorú Szilárd polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal János polgármester 

 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

Dr. Kelemen Csilla jegyző elmondja, az elmúlt héten minden képviselőnek kiküldték az 

előterjesztést. Néhány mondatban szeretné összefoglalni az írásos anyagban leírtakat. A Közös 

Önkormányzati Hivatalnak Balatonszemes és Balatonőszöd települések önkormányzatai a 

fenntartói. Az állami támogatáson, illetve a saját bevételen kívül az önkormányzatok 

hozzájárulásából tevődik össze a működéshez a finanszírozás. A feladat finanszírozás alapján 

7,7 fő az elismert hivatali létszám. Ez közel 41 millió forintos állami támogatást jelent ez évre 

vonatkozóan. Balatonőszöd önkormányzata a korábbi évek hozzájárulási összegét figyelembe 

véve, idén az infláció mértékével, 4%-os összeggel megemelt működési hozzájárulást biztosít 

a hivatal működéséhez, ami 5,5 millió forintot jelent. A költségvetésünk tervezete szerint, 

melynek fő bevételi, kiadási összege 94 millió 119 ezer forint. Ehhez az összeghez még 

Balatonszemes önkormányzata 44 millió 537 ezer forint támogatást biztosít a tervek szerint. 

Ezek a biztosított összegek jelentik fedezetét a személyi juttatások előirányzatának, mely 

összesen 68 millió 919 ezer forintot tesz ki. Ebből törvény szerinti illetmény, az 50 ezer forintos 

illetményalappal számolva a 14 fő köztisztviselő bére, illetve a tervekben szerepel 2 fő 

idegenforgalmi adóellenőr, amelynek pályázati kiírása  a mai napon jelent meg. Majd 

meglátjuk, milyen lesz az érdeklődés az álláshelyre, és ennek ismeretében lehet gondolkodni, 

hogy 1 vagy 2 fő lesz, aki el tudja látni Balatonszemesen ezt a feladatot. A tervek szerint 2 fő 

dolgozóval számoltunk még, így az átlagos létszám 14+1 fő. A törvény szerinti illetmények 58 

millió 929 ezer forintot jelentenek a tervek szerint. Jubileumi jutalom kifizetése lesz 1 fő 

részére, őt 3 havi bér illet meg ebben az esetben, ez 975 ezer forint, céljuttatásra 1millió 415 

ezer forintot terveztünk, cafetériára, amely bruttó 200 ezer forintot jelent minden dolgozónál, 4 

millió 213 ezer forintot. Az önkormányzati hivatali dolgozók napi 4 órát töltenek számítógép 

előtt, ezért szükséges szemüveg biztosítása, amit 2 évente biztosítunk a dolgozóknak. 

Közlekedési költségtérítésre 1 millió 400 ezer forintot terveztünk, egyéb költségtérítésre 178 

ezer forintot, egyéb személyi juttatásra pedig 1 millió 809 ezer forintot. A munkaadókat terhelő 

járulékok összege 11 millió 735 ezer forint. Dologi kiadások összege 13 millió 465 ezer forint. 

A két önkormányzat által adott hozzájárulás idén már tartalmazza a Hírmondó szerkesztési, 

illetve nyomdai költségét, és ez arányosan Balatonőszöd hozzájárulásában is így szerepel.  
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A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Szomorú Szilárd polgármester kérdezi, aki egyetért az elhangzottakkal, és elfogadja a közös 

önkormányzati hivatal költségvetését a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja. 

 

A 2020. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 

a) Bevételi főösszege: 94.119 ezer forint; melyből 

aa) intézmény finanszírozás 79.803 ezer forint 

ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 5.500 ezer forint 

ac) saját bevételek (szolgáltatások)  300 ezer forint, 

ad) maradvány 8.516 ezer forint, 

 

b) Kiadási főösszege: 94.119 ezer forint, melyből 

ba) személyi juttatások: 68.919 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.735 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 13.465 ezer forint, 

 

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő. 

 

2. A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás 

mértékét egységesen 200.000 forint összegben határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Szomorú Szilárd polgármester 

a végrehajtásért: Dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

 

Antal János polgármester kérdezi, aki egyetért az elhangzottakkal, és elfogadja a közös 

önkormányzati hivatal költségvetését a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A fentieket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja. 

 

A 2020. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 

a) Bevételi főösszege: 94.119 ezer forint; melyből 

aa) intézmény finanszírozás 79.803 ezer forint 

ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 5.500 ezer forint 

ac) saját bevételek (szolgáltatások) 300 ezer forint, 

ad) maradvány 8.516 ezer forint, 

 

b) Kiadási főösszege: 94.119 ezer forint, melyből 

ba) személyi juttatások: 68.919 ezer forint, 

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11.735 ezer forint, 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 13.465 forint, 

 

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő. 

 

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás 

mértékét egységesen 200.000 forint összegben határozza meg. 

 

A Képviselő-testület megbízza Balatonőszöd Község Polgármesterét, hogy a Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való önkormányzati hozzájárulás összegének, 5.500 

ezer Ft-nak  a Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről 

gondoskodjon. 

 

A Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Antal János polgármester 

a végrehajtásért: Dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

 

2. Közös önkormányzati feladatok, közös működtetésű intézmények – védőnői 

szolgálat - költségvetése 

       Előterjesztő: Antal János polgármester 

                Szomorú Szilárd polgármester 

 

Szomorú Szilárd polgármester ismerteti a védőnői szolgálat költségvetését. 

Bevételek közül az OEP által adott támogatás 5 200 e Ft az intézményi hozzájárulás 

Balatonszemes, Balatonőszöd részéről 2 556 e Ft 

A bevétel összesen 7 756 e Ft. 

A személyi kiadások előirányzata 4 467 e Ft A dologi kiadások tervezett előirányzata 2 490 e 

Ft. A kiadások összesen: 7 756 e Ft. 

Ismerteti az Önkormányzatok hozzájárulását az egészségügyi feladatok ellátásához. 

Balatonszemes Községi Önkormányzat hozzájárulása: 1 509 e Ft, Balatonőszöd Községi 

Önkormányzat hozzájárulása: 1 047 e Ft, melyet átadott pénzeszköz formájában Balatonszemes 
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Községi Önkormányzat részére teljesít, így a két önkormányzat összesen 2 556 e Ft összeggel 

járul hozzá. 

Balatonőszöd által biztosított hozzájárulás összege a védőnői feladatokra 506 e Ft, mely a 

megállapodás szerinti összeg inflációval emelt összege. 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat a 2020. évre további 541 e Ft-tal járul hozzá az orvosi 

rendelő épültének üzemeltetéséhez. 

                                                                            A fentiek mellett az Önkormányzatok külön 

megállapodás alapján a fogorvos költségeihez is hozzájárulnak 2020. évben. Balatonszemes 

Községi Önkormányzat hozzájárulása: 2 097 e Ft, 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat hozzájárulása: 638 e Ft, melyet átadott pénzeszközként 

a Dentura Bt.  részére teljesít, így a két önkormányzat összesen 2 735 e Ft összeggel támogatja 

a fogorvosi ellátás működését. 

 

Schmal Kinga védőnő az orvosi rendelővel kapcsolatban szeretne néhány mondatot 

elmondani. Nagyon jó az új rendelő, már belakták, de voltak hiányosságok, amelyek 

folyamatosan pótolva vannak. Sajnos történtek olyan dolgok, amire nem számítottak. Az lenne 

a kérése, amit a doktornővel is egyeztetett, és szeretnék, ha a bejárathoz egy kézfertőtlenítő 

kerülne elhelyezésre. A bútorokról szeretne egy rövid tájékoztatást kapni. 

 

Szomorú Szilárd polgármester elmondja, egyik része a napokban megérkezett, másik része 

pedig 1-2 héten belül fog megérkezni.  

 

Schmal Kinga védőnő: Jó lett volna úgy idejönni a testületi ülésre, hogy tudjuk, mit kapunk 

meg, és mi nem került bele a kért listába, és nem fért bele a pályázati összegbe.  

 

Szomorú Szilárd polgármester: Ha megérkezik a többi bútor, át kell nézni, és jelezni kell, ha 

esetleg valami hiányzik. Március elejére itt kellene lenni a hiányzó bútoroknak.  

 

 Schmal Kinga védőnő megköszöni az eddig kapott segítséget az önkormányzatoktól.  

 

Szomorú Szilárd polgármester kérdezi, aki egyetért az elhangzottakkal, és elfogadja a 

védőnői szolgálat költségvetését a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

A fentieket követően Balatonszemes Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen fenntartott védőnői 

szolgálat 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztést megvitatta és az alábbiak szerint 

elfogadta.  

 

Bevétel:  

OEP által adott támogatás                                                        5 200 e Ft 

Intézményi hozzájárulás (Balatonszemes, Balatonőszöd)   2 556 e Ft 

Bevétel összesen:        7 756 e Ft 

 

Kiadások: 

Személyi :  tv. szerinti illetmény                         4 287 e Ft 
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                    egyéb személyi juttatás                             30 e Ft 

                    Béren kívüli juttatás                                150 e Ft 

Járulékok                                                                      799 e Ft 

Dologi összesen:                                                         2490 e Ft 

Kiadás összesen:         7 556 e Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a védőnői szolgálat 2020. évi 

költségvetésének Balatonszemes Község Önkormányzat költségvetésébe történő beépítéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Szomorú Szilárd polgármester 

 

 

Antal János polgármester kérdezi, aki egyetért az elhangzottakkal, és elfogadja a védőnői 

szolgálat költségvetését a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A fentieket követően Balatonőszöd Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

  

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen fenntartott védőnői 

szolgálat 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztést megvitatta és az alábbiak szerint 

elfogadta.  

 

Bevétel:  

OEP által adott támogatás                                                        5 200 e Ft 

Intézményi hozzájárulás (Balatonszemes, Balatonőszöd)   2 556 e Ft 

Bevétel összesen:        7 756 e Ft 

 

Kiadások: 

Személyi :  tv. szerinti illetmény                        4 287 e Ft 

                    egyéb személyi juttatás                             30 e Ft 

                    Béren kívüli juttatás                                150 e Ft 

Járulékok                                                                      799 e Ft 

Dologi összesen:                                                                   2490 e Ft 

Kiadás összesen:         7 756 e Ft 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a védőnői szolgálat 2020. évi 

költségvetéséhez biztosított önkormányzati hozzájárulás összegét 506 e Ft-ot, és a 

balatonszemesi orvosi rendelő működtetésének költségeihez való hozzájárulás összegét 541 e 

Ft-ot a Balatonőszöd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe átadott pénzeszközként 

történő beépítéséről gondoskodjon, illetve kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Antal János polgármester 
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Mivel több, mindkét testületet érintő közös napirend, tárgy, kérdés nem volt, Szomorú Szilárd 

Balatonszemes polgármestere és Antal János Balatonőszöd polgármestere az együttes 

képviselő-testületi ülést 16 óra 20 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Antal János                                                                Szomorú Szilárd 

            polgármester              polgármester 

    

 

 

         Dr. Kelemen Csilla 

                                                               jegyző 

 

 

 


