BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 825/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én
09:00 órakor megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye,
Kossuth L. u. 54.)
Jelen vannak:
Szalai István
Bőczi Miklósné
Kulcsárné Bertalan Emília
Vadász Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea

jegyző

Molnár Károlyné
Csik Tímea

pénzügyi ügyintéző
jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről:
18 fő
Szalai István polgármester: köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző nőt, pénzügyi
ügyintézőt, jegyzőkönyvvezetőt és a lakosság részéről megjelenteket. Az ülést 9 órakor
megnyitja, megállapítja a képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy 2013. január 1től változások történtek az önkormányzatok életében olyan szempontból, hogy a
körjegyzőségek megszűntek és 9 település Kővágóörs székhellyel Közös Önkormányzati
Hivatalt hozott létre, a hivatal vezetője Dr. Szabó Tímea, a hivatal létszáma 15 fő,
Ábrahámhegyen pedig működik egy kirendeltség.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.

A 2013. évi költségvetés elfogadása
A védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása
Szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása
Vegyes ügyek
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Javasolja a képviselő-testületnek a felsorolt napirendek elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (II. 21.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 21-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.
2.
3.
4.

A 2013. évi költségvetés elfogadása
A védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása
Szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása
Vegyes ügyek

1. 2013. évi költségvetés elfogadása
Szalai István polgármester: elmondja, hogy a képviselők az előterjesztést képhez kapták.
Annyi kiegészítése lenne, hogy kéri megvizsgálni a cafetéria biztosításának lehetőségét az egy
fő közalkalmazott, illetve 1 fő részmunkaidős részére. Kérdezi, hogy a képviselőknek a
költségvetéssel kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nincsen, ezért javasolja a képviselő-testületnek Balatonhenye Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a költségvetés elfogadásával
egy időben ezen napirend keretében készült még egy előterjesztés a költségvetéshez
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről, melyről a képviselő-testületnek nem kell
határozatot hoznia. Viszont dönteni szükséges az önkormányzat saját bevételeiről és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekről az adott évet követő
három év vonatkozásában, melyről készült előterjesztést is kézhez kapták a testület tagjai.
Szalai István polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki az önkormányzat saját
bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
megállapításáról szóló határozat tervezetet elfogadja kézfeltartással szavazzon.

3

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (II. 21.) HATÁROZATA
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2013. 3095
2014. 3100
2015. 3095
2016. 3200
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2013. 0
2014. 0
2015. 0
2016. 0
2. A védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása
Szalai István polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a védőnői szolgálat költségvetési
tervezetét szintén mindenki kézhez kapta. A település a védőnő részére sok feladatot nem
nyújt, mivel kevés a gyermek. Kérdezi a testületet, hogy van-e kérdés észrevétel.
Megállapítja, hogy nincsen, így javasolja elfogadni az előterjesztésnek megfelelően a védőnői
szolgálat 2013. évi költségvetését.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (II. 21.) SZÁMÚ HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt közösen fenntartott
intézmény költségvetésének elfogadásáról.
A Képviselő-testület a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat intézmény 2013. évi
költségvetését – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja.
3. Szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátása
Szalai István polgármester: elmondja, hogy minden szociális feladatra az önkormányzatok
normatívát kapnak, mely szolgáltatás jelenleg Révfülöp gesztorságával társulás formájában
történik Viszont amennyiben egyházi szervezet végzi a házi segítségnyújtás szolgáltatást,
akkor nagyobb állami támogatásban részesül a szervezet és az önkormányzatot nem terheli
anyagi költség. A jelenleg működő társulás minden tagjának döntése szükséges
szándéknyilatkozat formájában, arról hogy a szociális szolgáltató által ellátott feladatokat
egyházi szolgáltató által történő ellátásra kiszervezi. Amennyiben a társuláshoz tartozó
települések részéről a szándék kifejezése
képviselő-testületi határozat formájában
megtörténik, akkor egy fejlesztési pályázat kiírása szükséges. Továbbá szükséges
elgondolkodni arról is, hogy a falugondnoki szolgálatot is kiszervezze-e az önkormányzat.
Kéri a napirenddel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat, észrevétel nincsen, így kéri, hogy aki
a szociális alapszolgáltatási feladatok kiszervezésével egyetért kézfeltartással szavazzon.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (II. 21.) HATÁROZATA
Szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy a jelenleg a Szociális Szolgálat által ellátott feladatokat, (házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) a költségek csökkentése érdekében
egyházi szolgáltató által történő ellátásra kiszervezi, melyre a Révfülöp Szociális
Alapszolgáltató Társulás társult önkormányzatok képviselő-testületeivel együtt
fejlesztési pályázatot ír ki. Sikeres pályázat esetén a Szociális Szolgálatot, mint
költségvetési szervet megszűnteti.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató
Társulás elnökét tájékoztassa.
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Felelős: Szalai István polgármester
Határidő: 2013. február 28.
4. Vegyes ügyek
Szalai István polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2002ben az állam 100 %-os finanszírozása mellett elkészítette a rendezési tervet. 2008. évben
módosult a Balaton törvény, mely a tervbe beépítésre került. Az átdolgozott terv megküldésre
került a szakhatóságoknak, melyet nem fogadtak el, ezért a tervet ismételten át kell dolgozni,
célszerű lenne az időközben felmerült lakossági módosítási igények bedolgozása, ezért május
15-ig javasolja az észrevételek összegyűjtését, valamint kijelölésre kerül egy kerékpárút
Zánka-Balatonhenye-Monoszló-Balatoncsicsó-Zánka útvonalon, melyet szintén jelölni
szükséges a rendezési tervben.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki a rendezési terv átdolgozása kapcsán felmerülő
lakossági módosítási igények május 15-ig történő összegyűjtésével egyetért kézfeltartással
szavazzon.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (II. 21.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonhenye készülő településrendezési eszközeivel kapcsolatban 2013. május 15-ig gyűjti a lakossági észrevételeket, melyeket a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8254 Kővágóörs,
Petőfi u. 2.) lehet benyújtani.
A módosítási igényre vonatkozó felhívást a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak szerint a helyben szokásos módon közzé teszi.
Felelős: Szalai István polgármester
Határidő: 2013. február 28.
Szalai István polgármester: a megjelentekkel szeretne még egy információt megosztani, még
pedig azt, hogy 2013. március 1. napjával polgármesteri tisztségéről lemond.
Kérdezi, hogy a megjelentek részéről van-e kérdés.
Lakossági résztvevő: elmondja, hogy az első hó alkalmával a házuk előtti útszakaszon az önkormányzat eltisztította az utat, de jelenleg nem és a jégbordáktól életveszélyes.
Szalai István polgármester: ígéretet tesz arra, hogy a mai nap folyamán önkormányzati dolgozók azt az útszakaszt letisztítják.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy mit jelent a Polgármester Úr részéről a lemondás, mi fog
ezután következni.

6

Szalai István polgármester: a lemondást követően 8 napon belül az Alpolgármester Asszony
részére átadja a folyamatban lévő ügyeket, a Jegyző Nő pedig gondoskodik az időközi választás lebonyolításáról. Az időközi választás időpontjáig a feladatokat az alpolgármester látja el.
Lakossági résztvevő: pincei utakkal kapcsolatosan jelzi, hogy szerette volna többször eladni a
pincéjét, de az utak állapota miatt lehetetlen. A vadászok teszik tönkre az utak állapotát, őket
kellene kötelezni a rendbetételre.
Szalai István polgármester: az említett út térkép szerint nem út, önálló helyrajzi számmal nem
rendelkezik. Továbbá nemzeti park terület, így azokon az önkormányzat utat nem csináltathat.
Lakossági résztvevő: mindenki fizet adót, így joggal elvárhatják, hogy az önkormányzat biztosítsa a megfelelő utat.
Szalai István polgármester: a képviselő-testület az elmúlt évben úgy döntött, hogy a befolyt
adót visszaforgatja az utakra, de a lakott területen befolyt adót nem használhatja fel a hegyi
utakra. Mindenképpen szükséges tudni, hogy melyik út van önkormányzati tulajdonban.
A csatornázás során kemény harca volt a nemzeti parkkal az utak helyreállítását tekintve, tehát sem a lakosságnak, sem az önkormányzatnak nem célja a nemzeti parkkal vitázni.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy az állam kifizette a falugondnoki busz hitelét.
Szalai István polgármester: az adósságkonszolidáció arról szólt, hogy a magyar állam az önkormányzatok hitelét átvállalta. A falugondnoki kisbuszt az önkormányzat 7,5 millió forintért
vásárolta, melyből pályázat útján 6 millió forint támogatásban részesült. 1,5 millió forintos
önerőre vett fel az önkormányzat hitelt, mely 2015-ig került lebontásra.
Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy pár mondatban mutatkozzon be.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy 2004. óta dolgozik a közigazgatásban, 2008-tól
Kékkút és Mindszentkálla községek körjegyzőjeként. Majd 2012. februárjától Kékkút, Mindszentkálla, Kővágóörs községek körjegyzőjeként, illetve 2013. január 1-től a Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként. A hivatal létszáma 15 fő, mely hivatal 3 Körjegyzőségből tevődött össze és azon dolgoznak, hogy a működés mind a lakosság, mind az önkormányzatok
megelégedését szolgálja.
Lakossági résztvevő: elsősorban a Polgármester Úr mai bejelentésének egyáltalán nem örül,
véleménye szerint így szabályozási terv sem lesz, mert a választásig nem volt előrehaladni
semmi. A belső feszültségek károsultja a lakosság. Elmondja továbbá, hogy az elmúlt ¾ évben voltak rendezvények és azt tapasztalta, hogy a képviselők nem jelentek meg.
A rendezvényekhez nem kértek önkormányzati támogatást, de a jövőben kéri, hogy a képviselők tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényeket.
Szalai István polgármester: reagálva az elmondottakra tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a lemondás kérdése régóta érlelődik benne, már tavaly eldöntötte, hogy lemond tisztségéről, a tavalyi év során a családi élete nagyon megváltozott. A rendezvényeken való részvétel időszakonként változik, télen kevesebb a résztvevő.
Lakossági résztvevő: elmondja, hogy sajnos a községnek olyan képviselő-testülete van, akik a
saját érdekeiket képviselik és nem a lakosságét. Korábbi ciklusokban a képviselőknek kötelező feladatuk volt a rendezvényeken való megjelenés.

7

Szalai István polgármester: a polgármesteri, illetve a képviselői tisztség is önállóan felvállalt
közfeladat. Minden embernek szuvenír joga eldönteni, hogy melyik rendezvényen vesz részt.
Csak saját magáért tud felelősséget vállalni, amit tudott úgy érzi a településért megtett.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy nincs-e törvényi erő arra, hogy a Polgármester Úr ne
mondjon le, nem kötelezhető-e arra, hogy a fennmaradó 1,5 évben vállalja még e tisztséget.
Szalai István polgármester: demokráciában élünk, egy kötelessége van, az pedig a gyermekei
felnevelése.
Megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 9.45 órakor bezárja.
K.m.f.

Szalai István
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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