BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 825-2/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án
16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye,
Kossuth L. u. 54.)
Jelen vannak:
Bőczi Miklósné
Kovácsné Bodor Erika
Kulcsárné Bertalan Emília
Vadász Miklós

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea

jegyző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről:
15 fő
Bőczi Miklósné alpolgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, így határozatképes.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet:
1. Polgármesteri lemondás ismertetése
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. 2013. évi közbeszerzési terv
5. Falugondnoki Szolgálat – munkaruha juttatási szabályzat, továbbképzési terv
6. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása)
7. Fogászati alapellátás biztosítása
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Dr. Szabó Tímea jegyző: a megtárgyalandó napirendet javasolja kiegészíteni Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási
igény benyújtásával, valamint a megszűnt Köveskál Körjegyzőségen szintén e tárgyban
benyújtandó támogatási igénnyel, továbbá a választási bizottságba póttagok választása
szükséges. Zárt ülés keretében átmeneti segély iránti kérelmet szükséges még elbírálni.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kéri, hogy a napirendhez „vegyes ügyeket” is vegyenek
fel.
Bőczi Miklósné alpolgármester: a Jegyző Nő által elmondottak figyelembevételével javasolja
a napirendek elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
a 2013. március 28-i ülés napirendje elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 28-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Polgármesteri lemondás ismertetése
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
4. 2013. évi közbeszerzési terv
5. Falugondnoki Szolgálat – munkaruha juttatási szabályzat, továbbképzési
terv
6. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása)
7. Fogászati alapellátás biztosítása
8. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény benyújtása
9. Köveskál Körjegyzősége megszűnéséből adódó létszámcsökkentési
támogatási igény
10. Választási Bizottságba póttag választása
11. Vegyes ügyek
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1. Polgármesteri lemondás ismertetése
Bőczi Miklósné alpolgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy a polgármesteri lemondást ismertesse.
Dr. Szabó Tímea jegyző: bizonyára már mindenki tudomást szerzett arról, hogy Szalai István
polgármesteri tisztségéről lemondott, de az a szabály, hogy a lemondást a képviselő-testületnek kell címezni, de az alpolgármesternek szükséges eljuttatni és a soron következő testületi
ülésen a lemondó nyilatkozatot ismertetni kell, melyet szó szerint felolvas.
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a rendelet tervezet társadalmi egyeztetése megtörtént, észrevétel nem érkezett.
Bőczi Miklósné alpolgármester: az előterjesztést a képviselők kézhez kapták javasolja a rendelet elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (IV. 15) önkormányzati rendelete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.)
önkormányzati rendelete módosításáról
3. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Bőczi Miklósné alpolgármester: a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést is megkapta a testület. Kérdezi, hogy van-e a tervezettel
kapcsolatos észrevétel, javaslat.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy a rendelet tervezet társadalmi egyeztetése szintén
megtörtént észrevétel nem érkezett.
Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja elfogadásra a rendeletet.
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Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (IV. 15) önkormányzati rendelete az egyes
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 5/2008. (IV. 16.)
önkormányzati rendelete módosításáról
4. 2013. évi közbeszerzési terv
Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja az előterjesztésnek megfelelő a 2013. évi közbeszerzési tervet nemleges megjelöléssel jóváhagyni.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Balatonhenye
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: folyamatos
5. Falugondnoki Szolgálat – munkaruha juttatási szabályzat, továbbképzési terv
Bőczi Miklósné alpolgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatos
szükséges tájékoztatást megadni szíveskedjen.
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a falugondnokságot engedélyező
hatóság a Veszprémi Szociális és Gyámhivatal, amely hatóság kettő évente ellenőrzi, hogy a
személyi és a tárgyi feltételek adottak-e. Az ellenőrzés 2012. őszén történt, mely
eredményképpen azt állapította meg a hatóság, hogy egyrészt a falugondok számára központi
jogszabály alapján kötelező munkaruhát biztosítani, illetve mindenkinek aki szociális
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alapszolgáltatásban dolgozik, továbbá észrevételezték, hogy továbbképzési tervet kell
elfogadnia a testületnek a falugondok számára. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés
elfogadása során fogadott el keretet a munkaruha juttatására, emlékezete szerint 10.000 Ft
összegben. A munkaruha juttatási szabályzatot kell jóváhagyni a képviselő-testületnek, mely
meghatározza, hogy milyen típusú munkaruhára jogosult a falugondok, továbbá annak
beszerzését, illetve az azzal történő elszámolást rögzíti. Az előterjesztésben szerepelnek
különböző ruhafajták, melyeken természetesen lehet változtatni, a falugondnok esetében
normál utcai ruha jöhet szóba. Az előterjesztésben dőlt betűvel írt rész tartalmazza azt, hogy
abban az esetben, ha a falugondnok jogviszonya megszűnik még a kihordási idő letelte előtt,
akkor két lehetőség van az egyik: a munkaruha nyilvántartott árának az időarányos részét
fizeti meg a falugondnok, vagy pedig visszaadja a munkaruhát, célszerűségből az előbbit
kellene elfogadnia a testületnek.
A továbbképzési tervvel kapcsolatban elmondja, hogy a falugondnokoknak hat évente 60
credit pontot kell megszerezni a továbbképzésekkel. A továbbképzési terv kettő variációban
készült a testületnek kell eldöntenie, hogy a falugondnok az idei évben részt vegyen-e
továbbképzésen, vagy sem. Az elmúlt év végén vett részt továbbképzésen a falugondnok,
tehát ebben az évben nem feltétlenül szükséges, hogy részt vegyen képzésen, a jelenlegi
továbbképzési időszak 2015. március 31-ig tart, tehát így van idő a szükséges credit pontok
gyűjtésére. Egy-egy továbbképzés 30-35 credit pontot eredményez, tehát kettő alkalommal
megszerezhető a 60 pont. Célszerű lenne az idei évben a „B” variációt elfogadni, azaz az idei
évben nem köteles továbbképzésen részt venni.
A szavazás tekintetében elmondja, hogy a falugondnokot ez a kérdés mindenképpen
személyében érinti és ezt jeleznie kell, ezáltal a testületnek dönteni kell arról, hogy kizárja-e
falugondnokot, azaz Vadászi Miklós képviselőt a szavazásból.
Bőczi Miklósné alpolgármester: kérdezi,
döntéshozatalból Vadászi Miklós képviselőt.

hogy

a

képviselő-testület

kizárja-e

a

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vadászi Miklós képviselőt
a falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzat és továbbképzési terv
jóváhagyása tárgyában a döntéshozatalból nem zárja ki.
Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja a falugondnok munkaruha szabályzatának
elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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19/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
A falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzat jóváhagyásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnokra vonatkozó
munkaruha juttatási szabályzatot jóváhagyja.
Utasítja az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Bőczi Miklósné, alpolgármester
Határidő: 2013. március 29.
Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja, hogy a falugondnok továbbképzési terv
jóváhagyásának tekintetében a határozati javaslat „B” variációját fogadja el a testület, azaz
2013. évben nem vesz részt képzésen.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
A falugondnoki szolgálat 2013. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat
2013. évi továbbképzési tervét jóváhagyja.
Utasítja az alpolgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalát, valamint a falugondnokot tájékoztassa.
Felelős: Bőczi Miklósné, alpolgármester
Határidő: 2013. március 29.
6. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása)
Bőczi Miklósné alpolgármester: a képviselő-testület kézhez kapta a határozati javaslatot.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a még meglévő kistérségi társulás által ellátott feladatokról van szó e
napirend keretében, melyek kiadási oldalát már a képviselő-testület elfogadta költségvetésében. A kiküldött határozati javaslatot annyiban szükséges módosítani, hogy Balatonhenye
községet nem érinti a munkaszervezeti feladatok ellátása, illetve a támogató szolgálat finanszírozása.
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Bőczi Miklósné alpolgármester: a Jegyző Nő által elmondottak alapján javasolja a feladatellátási megállapodások jóváhagyását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
Feladatellátási megállapodások jóváhagyásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával kötendő feladatellátási megállapodások:
- a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására;
- belső ellenőrzési feladatok finanszírozására;
- az irodaépület üzemeltetésére;
- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása;
- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére
tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: 2013. április 30.
7. Fogászati alapellátás biztosítása
Bőczi Miklósné alpolgármester: kérdezi a képviselő-testülettől, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatosan.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a napirend előzményeként elmondja, hogy a képviselő-testület úgy
fogadta el a Révfülöp Önkormányzata által megküldött megállapodást a fogászati alapellátás
tárgyában, hogy 3 pont tekintetében javasolt módosítást. Ezekből kettő pont módosítását elfogadta Révfülöp Önkormányzata. A megállapodás 11. pontja vonatkozásában kezdeményezett
módosítást viszont nem fogadta el Révfülöp Önkormányzata, mely arról szólt, hogy amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, úgy Révfülöp Önkormányzata inkasszó benyújtására jogosult. Ezen tények tudatában kellene dönteni a testületnek, hogy
ebben a formában elfogadja-e a megállapodást, mindenképpen mérlegelni kell viszont, hogy
a fogászati alapellátás kötelezően biztosítandó feladat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavalyi évben Köveskál és Szentbékkálla községek részéről is ugyanilyen tartalmú döntés született. Viszont már az elmúlt napokban tartott ülésen úgy döntöttek, hogy a végleges megállapodása kidolgozása érdekében tárgyalást kezdeményeznek Révfülöp Önkormányzatával.
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Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja, hogy a helyzet megoldása érdekében tárgyalást
kezdeményezzenek a fogászati alapellátás biztosítására vonatkozó megállapodás tekintetében.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
A fogászati alapellátásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogászati alapellátási
szolgáltatást biztosítani kívánja, de az erre vonatkozó megállapodás 11. pontjában
foglaltakra tekintettel a helyzet rendezése érdekében tárgyalást kezdeményez Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatával.
Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: folyamatos
8. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos támogatási igény benyújtása
Dr. Szabó Tímea jegyző: létszámcsökkentési, illetve átszervezési intézkedésekhez kapcsolódó
pályázati lehetőséget minden évben biztosít a költségvetési törvény. Gyakorlatilag egy automatikus pályázat. A kistérség munkaszervezetének megszüntetése kapcsán 5 fő munkaviszonyának a megszüntetésére került sor, ehhez szükséges pályázat benyújtásához kell Balatonhenye Önkormányzat döntése is, mint tagönkormányzatnak.
Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja, hogy aki a támogatási igény benyújtásával egyetért kézfeltartással szavazzon.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2013. (III. 28.) HATÁROZATA
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozott arról, hogy az
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igénylő fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél – a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az
igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel
együtt járó létszámcsökkentésről.
A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 20.napjával
– döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a
jogviszonyban
töltött
idő
folyamatosságának
megszakítása
nélküli
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörökben:
Munkaszervezetnél: Munkaszervezet vezető
1 fő
Területfejlesztési ügyintéző
1 fő
Gépjárművezető
1 fő
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál:
Gépjárművezető
2 fő
Balatonhenye
Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes
előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.
Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: 2013.április 5.
9. Köveskál Körjegyzősége megszűnéséből adódó létszámcsökkentési támogatási
igény
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a változás a Köveskáli
Körjegyzőséget is érintette, ahol kettő dolgozó jogviszonya szűnt meg és a részükre kifizetett
felmentési időre járó bér és a végkielégítés kompenzálására nyújt be pályázatot Köveskál
Önkormányzata és ehhez is szükséges a képviselő-testület döntése.
Bőczi Miklósné alpolgármester:
kézfeltartással szavazzon.

javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

10

24/2013.(III. 28.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. december 31-ével
megszűnt Köveskáli Körjegyzőséget érintő létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Köveskál Község Önkormányzata általi
benyújtását elfogadja.
Balatonhenye Község Önkormányzata 75/2012. (XII.10.) ÖK számú Határozatával
elfogadta a Köveskáli Körjegyzőség, mint költségvetési szerv megszüntető okiratának,
társulási megállapodásának megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyását. A
megszűntető okirat tartalmazza, hogy a Körjegyzőség létszáma 7 fő, melyből a
jogutód szerv általi továbbfoglalkoztatásra 2 fő számára van lehetőség; 2 fő átadásra
kerül a járási hivatalhoz; 2 fő jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint meg kell szüntetni, a végrehajtásért felelős a körjegyző, melynek
határideje: 2012. december 31. volt.
A 2013. január 1-jétől létrejött Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 3
körjegyzőség jogutódjaként alakult meg, az átalakulással összefüggő
létszámváltozásokat a következő táblázat tartalmazza:
Megnevezés
2012.
Köveskáli
7
Körjegyzőség
Körjegyzőség
8
Ábrahámhegy
Kővágóörsi
9,5
Körjegyzőség
Kővágóörsi
Közös
0
Önkormányzata
Hivatal
Összesen:
24,5

2013
0
0
0
15
15

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a volt Köveskáli
Körjegyzőségben résztvevő nyilatkozik arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül –
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál - a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Balatonhenye Község Önkormányzata a létszám és álláshely átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálatát elvégezte, melynek függvényében a köztisztviselők
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről döntött.
Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: 2013. április 12.
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10. Választási Bizottságba póttag választása
Dr. Szabó Tímea jegyző: a balatonhenyei választási bizottságra nagy szükség lesz az időközi
választás során. A tegnapi nap folyamán megtörtént a választás időpontjának kitűzése. Jelen
pillanatban a bizottságnak van 5 állandó, választott tagja és ezen kívül 2 póttag. Ugyan nem
történt lemondás, de a rendelkezésre álló információk alapján várható, hogy 2 fő részéről
lemondás fog történni. Javasolja a testületnek, hogy kettő póttagot válasszanak azért, hogy a
bizottság folyamatos munkája biztosítva legyen. A jegyző kell, hogy javaslatot tegyen a
testületnek a bizottsági tagok személyére, de ebben kér segítséget a testülettől, mivel még nem
ismeri a helyi lakosságot. Mindenképpen olyan személy választása szükséges, akivel szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: elmondja, hogy felé jelezte a községből kettő fő, akik
részt vennének a választási bizottság munkájába, nevezetesen Bodor Renáta, aki jelen is van a
mai ülésen, illetve Kirnbauer Szabina.
Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja, hogy a választási bizottság póttagjaként fogadja el
a képviselő-testület Bodor Renáta és Kirnbauer Szabina balatonhenyei lakosokat.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
25/2013.(III.28.) HATÁROZATA
Választási Bizottságba póttag választásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Választási Bizottságba
póttagként választja Bodor Renáta és Kirnbauer Szabina balatonhenyei lakosokat.
11. Vegyes ügyek
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: férje, illetve saját tulajdonában lévő ingatlanra 4 db
fakivágási engedélyt kaptak, mely alapján történik a kitermelés és ezen ügyből kifolyólag a
faluból elég sok reklamálás érkezett. Szeretné átadni a Jegyző Asszonynak a vágási
engedélyek másolatát, ezzel elkerülve azt, hogy a faluban további rágalmazás érje őt, illetve
családját.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a település hogy áll a szabályozási tervvel, konkrétan
mikor lesz elfogadva.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a februári képviselő-testületi ülésen a testület hozott egy döntést,
hogy május végéig gyűjti a lakossági észrevételeket. A könyvtárban rendelkezésre áll egy
példány terv, melyre benyújthatók az észrevételek, vélemények.
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Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a szabályozási tervvel foglalkozik-e valaki, illetve
történik-e ebben az ügyben előrelépés. Véleménye szerint május végéig senki nem fog ezzel
foglalkozni.
Lakossági résztvevő: az ingatlanok 70 %-a üdülő, ezért döntött a testület a május végi
időpontról. A honlapra a közeljövőben felkerül a terv, azért hogy az üdülőtulajdonosok is meg
tudják nézni, illetve tudjanak észrevételt tenni. Akkoriban Kulcsárné Bertalan Emília lett
megbízva azzal, hogy gyűjtse az észrevételeket, ami véleménye szerint jelenleg is zajlik.
Lakossági résztvevő: véleménye szerint, ha a falunak nem lesz pénze, akkor a szabályozási
tervből nem lesz semmi. Személy szerint kötött egy szerződést az önkormányzattal, amelyben
benne volt, hogy amennyiben az önkormányzat nem készíti el a rendezési tervet és ezáltal
nem lehet megépíteni a tervezett üzemet, akkor elállhat a szerződéstől és visszakapja a
befizetett összeget. Az előző Jegyző Asszony közölte, hogy ilyen pontot nem lehet beépíteni a
szerződésbe, mert a falu nem tud kötelezettséget vállalni, ő ezt elfogadta. Úgy érzi, hogy a
szabályozási terv kérdésének nincs gazdája.
Lakossági résztvevő: a testület megrendelte a szabályozási tervet, melynek 90 %-át már ki is
fizette, jelenleg a módosításokra vár a tervező. Véleménye szerint innentől kezdve az eljárás
menni fog a maga útján.
Lakossági résztvevő: úgy látja, hogy a 10.000 Ft-os munkaruha kérdés sokkal fontosabb
kérdés a testület előtt, mint az hogy legyen egy üzem, ahol dolgozni tudnak a helyiek, ezáltal
lenne iparűzési adó bevétele is az önkormányzatnak. Véleménye szerint ezt mulasztásos
törvénysértésnek hívják, az önkormányzat vezetői nem teszik a dolgukat.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy az, hogy „nem teszik a dolgukat” a képviselők,
ebben a formában nem igaz. A testület döntése értelmében az észrevételek benyújtásának
határideje május 31., ezt követően a hivatal az észrevételeket továbbítja a tervező felé és
akkor elkészül a végleges anyaga a szabályozási tervnek.
Lakossági résztvevő: mi lesz akkor, ha ez az anyag nem lesz továbbítva, hónapok óta
rendelkezésre áll az irat, de nem lett elpostázva.
Lakossági résztvevő:a testület tagjai ismerik a megkötött megállapodás tartalmát, senki sem
szeretne az önkormányzatnak kárt okozni. Egyik testületi tag sem fog az önkormányzat
hátrányára dönteni.
Lakossági résztvevő: a legfontosabbnak kellene lennie, hogy a falunak legyen szabályozási
terve, miért nem lehet ezt az ügyet felpörgetni? A szabályozási terv az egész községet érinti,
az önkormányzat a saját tevékenységére nem vállal felelősséget. Ha a törvényi határidőket betartja az önkormányzat még minimum 6 hónap szükséges a végleges szabályozási tervig.
Azért van a 60 napos közszemlére tétel, hogy akkor éljenek módosító javaslatokkal.
Dr. Szabó Tímea jegyző: minden észrevételt nem kell, hogy a tervező belerajzoljon. Abban a
szakaszban amikor a közszemlére tétel következik, akkor már látták a hatóságok és ha ezt
követően nyújtják be a változtatási igényeket, akkor elölről kezdhető az egész eljárás, újra
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meg kell küldeni a szakhatóságoknak. Olyat nyilván nem fog a tervező a tervbe berajzolni,
ami a magasabb szintű jogszabályokkal ellenkezik. A testületnek az a célja, hogy elkerülje
azokat a helyzeteket, ahol jogos az igény, ott ne legyen probléma.
Lakossági résztvevő: a falu érdeke az, hogy minél előbb legyen szabályozási terv. Véleménye
szerint nem kell még két hónapot várni arra, hogy a nyaralótulajdonos lefáradjon.
Lakossági résztvevő: javasolja, hogy a rendezési tervet tegyék elérhetővé a község honlapján
és levélben értesítsék ki az ingatlantulajdonosokat, hogy tegyék meg észrevételeiket a testület
döntésének megfelelően május 31-ig. Minél rövidebb úton le kell zárni ezt az ügyet.
Lakossági résztvevő: ne várjanak május 31-ig, ha valakit ez érdekel, tegye meg észrevételeit
április 15-ig. Az önkormányzatnak nincs ilyen kötelezettsége, hogy kiértesítse az
üdülőtulajdonosokat, de arra van kötelezettsége, hogy legyen szabályozási terve. Ez a falu
mulasztása, ha nem lesz szabályozási terv, nem lesz munkahely sem, nemcsak személy szerint
róla van szó, hanem az egész községről.
Lakossági résztvevő: a május 31-i határidő azért került eldöntésre, mert tekintettel volt a
testület az időközi választásra, azért, hogy a választást követően legyen gazdája ennek az
ügynek. Amennyiben a testület felvállalja, akkor javasolja, hogy módosítsák az időpontot
április 15. napjára. Elektronikusan rendelkezésre áll az anyag, csak fel kell tölteni a község
honlapjára.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: úgy gondolja, hogy akinek problémája volt a rendezési
tervvel, az már benyújtotta észrevételeit, aki eddig nem reagált rá, az ezután sem fogja
megtenni.
Lakossági résztvevő: kéri, hogy a testület április 15. napjában határozza meg az észrevételek
begyűjtésének végső határidejét.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja a testületnek, hogy a februári határozatot kellene
módosítani - amennyiben a testület úgy látja -, hogy április közepéig várja az önkormányzat a
lakossági észrevételeket, illetve a település honlapjára felrakatják az anyagot.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy kötelező feltetetni a község honlapjára a
tervet.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a szabályozási terv ezen stádiumában nem kötelező a honlapon
megjelentetni, de ha a testület úgy látja akkor jelenjen meg a honlapon minél szélesebb
körben.
Lakossági résztvevő: véleménye szerint kerüljön fel a honlapra, csak az a kérése, hogy ne
álljon az ügy.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a határozati javaslat az lenne, hogy a februári ülésen hozott
határozatát a testület módosítja úgy, hogy a szabályozási terv tárgyában a lakossági
észrevételek beérkezésének határidejét április 15. napjában jelölik meg.
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Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja a Jegyző Nő által ismertetett határozati javaslat
elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
26/2013.(III.28.) HATÁROZATA
településrendezési eszközökről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2013. (II. 21.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Balatonhenye készülő településrendezési eszközeivel kapcsolatban 2013. április 15-ig
van lehetőség a lakossági észrevételeket benyújtani.
Határidő. 2013. április 15.
Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Lakossági résztvevő: az interneten, illetve az önkormányzati épület hirdetőtábláján is ki van
függesztve, hogy mi a falugondnok feladata, amelyben szerepel többek között a takarmány
beszerzés is. Köztudott, hogy a faluba több mindenkinek szállítanak takarmányt. A múlt
hónapban édesanyja is kért takarmányt, de annak szállítását a falugondok megtagadta,
kérdezi, hogy milyen indokkal nem végezte el ezt a feladatát.
Bőczi Miklósné alpolgármester: nagyon sokan jelezték felé a faluból, hogy a falugondnoki
autó személyszállításra van és nem tehertaxi. Ezzel egyetértett és ezért vezette be a takarmány
szállítás megszüntetését.
Lakossági résztvevő: a munkaköri leírásában szerepel ez a feladat, akkor végezze el.
Vadász Miklós képviselő: a rendeletben úgy szerepel, hogy alkalmanként egy zsák
takarmány beszerzés az időseknek.
Lakossági résztvevő: a rendeletben nincs leszabályozva a takarmány mennyisége.
Lakossági résztvevő: nem érti, hogy eddig a takarmány szállítás megoldható volt, akkor most
miért nem lehet szállítani.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: elmondja, hogy akkoriban amikor elkezdte a takarmányt
hordani, akkor ajánlotta fel a falugondnok, hogy miért nem a kisbusszal szállítják. Akkor a
polgármester engedélyezte az ebben a formában történő szállítást, mivel ezt a helyi rendelet
lehetővé teszi, és ezért kezdték el a kisbusszal történő takarmány szállítást. Azzal, hogy a
Polgármester Úr lemondott, mi változott ebben a témakörben.
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Vadász Miklós alpolgármester: igaz, hogy ő ajánlotta fel a szállítás lehetőségét, de nem
szeretné, hogy megbüntessék azért mert nagy mennyiségű takarmányt szállít.
Lakossági résztvevő: a munkáltatót büntetik meg nem a falugondnokot. A falugondnokot
csak akkor büntetik meg, ha a helyi rendelettel, illetve határozattal ellentétes munkát végez.
Lakossági résztvevő: ebben a községben 100 fő él, legyenek egymásra tekintettel, véleménye
szerint csak szervezési kérdés az egész, segítsék egymást.
Lakossági résztvevő: a további viták elkerülése végett, bár semmi közé hozzá, javasolja, hogy
az Alpolgármester Asszony a munkáltatói jogok adminisztratív részét végezze, a falugondnok
pedig a helyi rendelet és a munkaköri leírásának megfelelően lássa el feladatait.
Véleménye szerint a falugondnoki rendeletet aktualizálni kell, és akkor nem lesznek a
községben ilyen ellentétek, viták.
Dr. Szabó Tímea jegyző: minden bizonnyal nagy az akarat abban az irányban, hogy
kerüljenek felülvizsgálatra a falugondnoki szolgálat alapdokumentumai. Mindenképpen
javasolja, hogy az eddigi gyakorlatot folytassa a falugondnok, természetesen a helyi
rendeletben, illetve a szakmai programban foglaltaknak megfelelően.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a döntések tekintetében nincsen összeférhetetlenség a
testületben jelen pillanatban.
Dr. Szabó Tímea jegyző: mindenképpen a falugondnokság tekintetében egészségesebb lenne,
ha az időközi választást követően tűzik napirendre a rendelet, illetve a szakmai program
felülvizsgálatát. Addig is előkészítési munkálatok folyhatnak, mivel a falugondnok tudja,
hogy a lakosság részéről milyen igények merülnek fel. A negatív és pozitív észrevételeket
lenne szükséges átbeszélni és azokat beépítve javítani a szolgálaton.
Vadász Miklós képviselő: akinek van valamilyen kérése, igénye, jelzi felé és igyekszik
teljesíteni.
Lakossági résztvevő: azt tanácsolja - mivel több idős jelezte felé - hogy a falugondnok
végigjárhatná az időseket, hogy mire van szükségük, mivel nem mindenki jön el az
önkormányzati épületbe.
Bőczi Miklósné alpolgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 17.30 órakor bezárja.
K.m.f.
Bőczi Miklósné
alpolgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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