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jegyzőkönyv-vezető

Rendőrkapitányság Tapolca részéről: Horváth József százados, közrendvédelmi osztályvezető
Lakosság részéről: 16 fő.
Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van (5 fő) így határozatképes.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendjét és javasolja elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA
2014. november 27-i közmeghallgatás
napirendjének elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 27-i
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
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Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Közérdekű kérdések, javaslatok

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri a rendőrség képviselőjét, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Horváth József százados: Balatonhenye a Tapolcai Rendőrkapitánysághoz, azon belül is a
Közrendvédelmi Osztályhoz és a Badacsonytomaji Rendőrőrshöz tartozik,
melynek
állományában teljesít szolgálatot a település körzeti megbízottja, Varga Mátyás.
Közbiztonsági szempontból a település nagyon jó helyzetben van, főleg az elhelyezkedés
szempontjából szerencsés. A település úgynevezett zsákfalu, melynek előnye több mint a
hátránya, azért mert itt mindenki ismer mindenkit, az átutazó forgalom minimális, a
vendégházban akadnak idegenek. A kicsi lélekszám okán sokkal könnyebb az itt lakóknak,
élőknek kiszűrni a gyanús illetőket, illetve a községbe érkező bűnözőket, akik esetlegesen
meg kívánják károsítani az itt élőket, esetlegesen az időskorúakat. A településen maximum 34 db bűncselekmény történik egész évben, mondható, hogy elenyésző, nyilván akinek a
sérelmére történnek ezek a bűncselekmények, az nem így ítéli meg. Az idősek vannak inkább
veszélynek kitéve, mivel ők máshogy állnak a bűnözőkkel szemben, sokkal segítőkészebbek.
Véleménye szerint a rendőrség felel a közbiztonság egy részéért, egy részéért az
önkormányzat valamint a lakosság, mert eredményes, javuló közbiztonságot csak így lehet
elérni. Együttes munkával megelőzhetőek a bűncselekmények, úgy hogy nem teremtünk
bűnalkalmat. Nagyon fontos, hogy amennyiben a lakosság gyanús gépjárművet, gyanús
személyt lát, fel kell hívni a 112 segélyhívó számot, mert ez alapján lehet ellenőrzés alá vonni
az adott személyeket.
Nem ismeri az önkormányzat anyagi lehetőségeit, de amennyiben lesz rá lehetőség, javasolja
a kamera rendszer beszerzését, felszerelését, mivel ezzel fokozható a település közbiztonsága.
Közlekedésbiztonsági szempontból is jó helyzetben van a település, mivel nincsen átmenő
forgalom, ami veszélyeztetné a lakosságot.
Igazgatásrendészeti tevékenység a fegyvertartás ellenőrzésében merül ki, aki ilyen
engedéllyel rendelkezik, ott hiányosság nem volt tapasztalható.
A szabálysértési törvény és a büntetőtörvénykönyv változásával azért történtek olyan
változások, ami meglepetésként érhet bárkit. A büntetőtörvénykönyv változása azt is hozta
magával, hogy amennyiben valaki engedély nélkül erdei területen fát vág ki, bűncselekményt
követ el. Felhívja a figyelmet a kerékpárral történő ittas vezetés problémájára is, amely 550.000 Ft-ig bírságolható. Köszöni a figyelmet, illetve a rendőrség irányában nyújtott
segítséget, valamint köszöni az önkormányzat támogatását is. Várja a kérdéseket.
Lakossági résztvevő: választások előtt ígéret volt kamerarendszerrel kapcsolatosan, kérdezi,
hogy ez ügyben van valamilyen előrelépés.
Horváth József százados: volt kamera pályázat, melyre minden település benyújtotta igényét,
de csak Devecser város kapott támogatást. Amennyiben a település ki tud szorítani ilyen célra
a költségvetésből, akkor az nagyon jó lenne.
Kovács Csaba Károly polgármester: valóban nyújtott be az önkormányzat pályázatot kamera
rendszerre, de sajnos csak a keleti régióban lévő községek részesültek támogatásban. Ez a
pályázat 5,7 millió forint volt és az egész falu területét felölelte volna.
Köszöni szépen a beszámolót, részvételt.
Horváth József százados: kéri, hogy a testület fogadja el a beszámolót.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a közrendvédelmi beszámoló elfogadását.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közbiztonságának
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
2.) Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri Vadász Miklós falugondnokot, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Vadász Miklós falugondok: ismerteti beszámolóját. (mellékletként csatolva).
Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a beszámolót, javasolja a képviselőtestületnek, hogy azt fogadja el.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2014. (XI. 27.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok tevékenységéről
készült beszámolót elfogadja.
3.) Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Kovács Csaba Károly polgármester: 2013-ban az ülések száma 14 volt, közmeghallgatás 1,
együttes ülések száma 3, határozatok száma115 db, rendelet 20 db, óvodai társulás ülése 5 db,
szennyvíz társulási ülés 3 db.
2014-ben az ülések száma 11, együttes ülés száma 3, óvodai társulási ülés 5, szennyvíz
társulási ülés 4, határozatok száma 91 db, rendeletek száma 11. Ezek az információk a község
honlapján láthatók, olvashatók és nyomon követhetők. 2013. júliusától rendet teremtettek a
pénzügyek terén, megszüntették a szabálytalanságokat. A törvényi előírásoknak megfelelően
honlapot hoztak létre Herczeg Zoltán informatikus irányításával.
Ebben az időszakban zárult a szennyvízhálózat üzemeltetésre történő átadása, jelen
pillanatban zajlanak a vagyon elszámolások és a kintlévőségek behajtása.
A másik komolyabb beruházás volt a közösségi ház átalakítása, illetve a felső szinten
vendégszobák kialakítása. Ezzel kapcsolatosan a faluból kapott pozitív, illetve negatív
visszajelzéseket is. Pályázatot nyújtott be az önkormányzat 1,5 millió forint összegben. Az
egész beruházás 3,5 millió forintba került az önkormányzatnak. Minden szobához fürdőszoba
került kialakításra, a szobákba televízió, internet és minden felszerelés megtalálható, illetve 2
db teakonyha létesült. A 1,5 millió forintot a falu előfinanszírozta, a támogatás lehívása
folyamatban van. A vendégszobákból eddig 1.035.000.- Ft bevétel volt, véleménye szerint
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nagyon jó gazdasági megfontolás volt ez a beruházás, ami jelenthet a falunak akár 1,5-2
millió forint bevételt is a jövőben éves szinten. A rendezvények felújításra kerültek, volt
falunap, karácsony, téli esték, szüreti mulatság.
Falugondnok beszámolójából hiányolja a kulturális életben való részvételt, de ezt
személyesen kitárgyalják.
A pályázat kapcsán megrendezésre került egy tábor a „Hegypásztorok útján” címmel,
sajnálatát fejezi ki, hogy ebben a táborban nagyon kevés helyi vett részt, ennek a tábornak a
célja a turista útvonalak, helyi látnivalók, nevezetességek kialakítása.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a gazdasági programot március 15-ig kell elfogadni.
Az ivóvíz hálózat üzemeltetése tekintetében 15 éves szerződés kerül aláírásra a DRV-vel, a
hálózat komoly felújításra, fejlesztésre szorul.
Célok, elképzelések: a református egyházzal tárgyalások kezdődtek a templom és az iskola
megnyitása okán, mellyel kapcsolatos első hangok pozitívnak bizonyulnak. A tó és a Sédpatak rendbetétele is komoly feladatot ró az önkormányzatra. Turista útvonalak kialakítása,
helyi értékek, látványosságok feltárása. 4,5 hektáros tavat szeretné az önkormányzat
visszakapni, rendbe tenni, hasznosítani, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ez
megvalósulhasson.
4. Közérdekű kérdések, javaslatok
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy van-e terv a Petőfi utca rendbetételére, lassan járhatatlan
lesz.
Kovács Csaba Károly polgármester: jogos a kérdés. Az úthálózat komoly felújításra szorul ez
sajnos az elmúlt időszak öröksége, ott valamilyen hiba történt, mert amikor befejezték a
csatornázást az nem került leaszfaltozásra. Az útszakasz aszfaltozása 5000 Ft/m 2 ez kb. 200
méter hosszú 3 méter széles, amely annyit jelent, hogy 3.000.000 Ft lenne annak az
útszakasznak a kijavítása, keresik a lehetőséget, valamilyen megoldást mindenképpen találni
kell. Megvizsgálják a pályázati lehetőségeket, akár a vis major alapból lehetne támogatást
igényelni.
Lakossági résztvevő: a vendégszobákkal kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon jó és szép.
Azt elmondta a Polgármester Úr, hogy mennyi volt a bevétel, de mennyi volt a kiadás?
Például a gázszámla mennyi volt, mivel a tavalyi évben tapasztalható volt ott pazarlás. Az
elmúlt télen volt mínusz 15 fok is és a fürdőszoba ablak egész nap nyitva volt. Továbbá az
alsó fürdőszoba állandóan nyitva van, ahol értékek vannak, (mosógép, bojler) véleménye
szerint azt zárni kellene. Elmondja még, hogy az önkormányzathoz olyanok járnak be, akinek
semmi köze nincs az önkormányzathoz.
Kovács Csaba Károly polgármester: jelentős mértékben nem emelkedett a gáz és a villany
fogyasztás azóta, hogy kialakításra kerültek a vendégszobák. A fűtés szabályozva van, a
szobákban le vannak kapcsolva a radiátorok, amennyiben vendég érkezik, akkor van
visszakapcsolva. A fürdőszoba ablak szellőztetés céljából van nyitva, mivel azon ventillátoros
szellőztetés nincs biztosítva. A párát, illetve a szagot csak ablaknyitással lehet megoldani, de
a jövőben odafigyelnek az ablakra. Az alsó fürdőszoba használat a testület által szabályozásra
került, aki befizeti a 6.000 Ft-ot havonta, az használhatja a fürdőszobát. A fürdőszoba
bezárása minden délután négy óra körül megtörténik, napközben azért is van nyitva, mivel ott
van a játszótér is, illetve az önkormányzati dolgozók is ott tisztálkodnak a munkát követően.
Az önkormányzati épületben hivatalsegéd dolgozik, nem tiltható meg senkinek, hogy oda
bemenjen. Továbbá a könyvtár is abban az épületben működik.
Lakossági résztvevő: véleménye szerint a kaput be lehetne zárni.
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Kovács Csaba Károly polgármester: a kaput be lehet rakni, de zárni nem, mivel akkor a
templomhoz, illetve a játszótérhez való bejutás is akadályozva van. Felhívja a falugondnok
figyelmét, hogy a jövőben a kapu becsukásáról gondoskodjon, de nem kulcsra zárással.
Lakossági résztvevő: a temető bekerítése felől érdeklődik, továbbá kérdezi, hogy az
önkormányzati autó használatára van-e lehetőség akár kulturális célra?
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy a mai ülésen a
képviselő-testület tárgyalta a temető kérdését, mivel hatósági ellenőrzés volt a temető
vonatkozásában. Az ellenőrzés során feltártak különböző hiányosságokat, többek között, hogy
nincs térkép, nyilvántartás, továbbá kifogásolták, hogy nincs bekerítve, kapuval, ellátva.
A temető fenntartás az önkormányzat kötelező feladata ez is finanszírozás kérdése.
A falugondnoki busz használatára van lehetőség a falugondnok feladata ennek a
megszervezése, lebonyolítása, biztosítása. Ha van például színház látogatásra igény a
településről és 5-6 személy összeszerveződik, akkor természetesen van rá lehetőség, nagyon
szívesen elviszik a lakosságot, de akár Hévízre fürdeni is, vagy akár kirándulni.
Önszerveződésre van szükség, és be kell nyújtani írásban az erre vonatkozó kérést, igényt.
Lakossági résztvevő: ahol laknak a hídnál, ott van egy víztócsa, kb. 1 m 3 murvára volna
szükség. Temetőnél véleménye szerint ki lehetne alakítani egy parkolót, ott ahol ki van szedve
az agyag, ott alkalmas lenne a hely, legalább kettő-három autó részére. A kiszedett agyagnál
van egy fa, ami véleménye szerint hamarosan ki fog dőlni, tehát azt el kellene távolítani.
Kovács Csaba Károly polgármester: a hídnál lévő úthibával kapcsolatban elmondja, hogy
valóban elég lenne murvát elhelyezni. Az úthiba abból adódik, hogy ott egy komoly építkezés
zajlik és autó, valamint gépforgalom volt, van. A beruházó figyelmét felhívja, hogy
figyeljenek az útra és javítsák meg. Temető parkoló nagyon jó felvetés, meg kell vizsgálni a
tulajdon viszonyokat, támogatja az ötletet, életszerű. Tudomása szerint az út és a parkoló
kialakítás is engedély köteles.
Lakossági résztvevő: az influenza elleni védőoltással kapcsolatban kifogásolja, hogy nem
kapott értesítést, kinek lett volna kötelessége a betegeket értesíteni, állítólag a doktornő
tájékoztatta erről az önkormányzatot.
Kovács Csaba Károly polgármester: a doktornő feladata a lakosság értesítése a védőoltással
kapcsolatban, a falugondnokon, szociális gondozón keresztül, de ez csak egy lehetőség, ez
nem kötelező. Felveszi a doktornővel ez ügyben a kapcsolatot. Új rendszerként bevezetik,
ahogy a közmeghallgatásnál is alkalmazták, a hivatalsegéd, vagy falugondok szórólap
formájában értesíti a lakosságot, de egy listán aláíratja, hogy átvette, így később nincs belőle
probléma. Az oltás nem önkormányzati feladat, hanem orvosi szolgáltatás, itt sem a
falugondnok, sem a hivatalsegéd, sem a szociális gondozó nem hibázott.
Lakossági résztvevő: a csatornázás után volt olyan pénz, amit nem kapott vissza a lakosság
azzal, hogy azt az útjavításra fordítják.
Kovács Csaba Károly polgármester: a csatornázásnál nem volt pénzmaradvány, ott csak
kintlévőségek vannak, amelyet próbál a hivatal behajtani.
Lakossági résztvevő: ha az utak nem lesznek leaszfaltozva, legalább kátyúzni kellene.
Kovács Csaba Károly polgármester: a Petőfi utcában is a kátyúzás lesz a megoldás.
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Lakossági résztvevő: ravatalozónál lévő hátsó utat is rendbe kellene tenni, mert nehezen
közelíthető meg a temető, idős édesanyját autóval szokta felvinni.
Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzat tervei között szerepel a ravatalozónál
egy kereszt elhelyezése is.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy lesz-e karácsonyi műsor, öregek napja?
Kovács Csaba Károly polgármester: a soron következő program a szépkorúak napja lesz,
majd lesz mikulás, közös karácsonyfa állítás, szilveszter.
Lakossági résztvevő: véleménye szerint az önkormányzati felhívások, hírek több helyen
kerüljenek elhelyezésre.
Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzat és a bolt épületénél is van hirdető, ahol
minden fontosabb információ elhelyezésre kerül. Esetlegesen még a buszfordulónál helyeznek
el hirdetőtáblát.
Lakossági résztvevő: korábban volt egy füzet, amit minden hónapban alá kellett írni az már
megszűnt?
Kovács Csaba Károly polgármester: nem szűnt meg a füzet, a falugondnok egy kicsit
elhanyagolta ezt a témát, ez a füzet arról szólt, hogy havonta legalább egyszer a falugondnok
minden családhoz jusson el és 5 percet szánjon minden családra, és ezáltal vetődjenek fel a
problémák, kérések, ha van ilyen.
Lakossági résztvevő: pont itt a kultúrház előtt nincs közvilágítás, ebben intézkedni kellene.
Kovács Csaba Károly polgármester: valóban igaz, hogy itt a faluközpontban legyen
közvilágítás, intézkedni fognak.
Lakossági résztvevő:
mivel nem lakik az édesanyja a házban, érdeklődik, hogy
szemétszállítási szolgáltatást le lehet-e mondani.
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Tóthné Titz Éva aljegyző: kérelmet szükséges benyújtani, melyben nyilatkozni kell, hogy az
adott ingatlan használaton kívül van és erről a hivatal a kérelmező felé igazolást állít ki.
Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 18:40
órakor bezárja.
K.m.f.
Kovács Csaba Károly
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:
Tóthné Titz Éva
aljegyző
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