
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 825-13/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye   Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  november  
05-én   17 órakor  megtartott  nyilvános testületi üléséről.

Az  ülés  helye: Balatonhenye  Község  Önkormányzat  hivatali  helyisége.  (Balatonhenye,
Kossuth L.  u. 54.)

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Bőczi Miklósné  alpolgármester                           
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő                  
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről megjelent: 3 fő 

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. 

Ismerteti a napirendet: 

I.Gazdálkodás háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató 
II.2014. évi költségvetési koncepció 
III.A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi

közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló  önkormányzati
rendelet módosítása

IV.Az  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  rendelet
megalkotása

V.Vagyonrendelet módosítása
VI.Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
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VII.2014. évi belső ellenőrzési terv
VIII.Balatonhenye Község Önkormányzata honlapjának elkészítése, üzemeltetése
IX.Védőnői  szolgálat  gazdálkodásának  háromnegyed  éves  helyzetéről  szóló

tájékoztató és a 2014. évi költségvetési koncepció

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi, hogy a délután folyamán email útján a kistérségtől érkezett
társulási megállapodás módosítás jóváhagyását felveszi-e a testület a napirendek közé, mivel
azt november 15-ig el kell fogadni. Amennyiben nem kívánja napirendre tűzni, úgy a jövő hét
folyamán szükséges egy rendkívüli ülés összehívása. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja, hogy a Jegyző Nő által elmondott napirendet
10. pontként tárgyalja a testület, és így fogadja el a napirendeket. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          94/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

a 2013. november 05-i ülés napirendje elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 06-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

I.Gazdálkodás háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató 
II.2014. évi költségvetési koncepció 
III.A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi

közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló  önkormányzati
rendelet módosítása

IV.Az  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  rendelet
megalkotása

V.Vagyonrendelet módosítása
VI.Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
VII.2014. évi belső ellenőrzési terv
VIII.Balatonhenye Község Önkormányzata honlapjának elkészítése, üzemeltetése
IX.Védőnői  szolgálat  gazdálkodásának  háromnegyed  éves  helyzetéről  szóló

tájékoztató és a 2014. évi költségvetési koncepció
X.A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítá-
sáról

I.Gazdálkodás háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  képviselő-testület  kézhez  kapta  a  gazdálkodásról
készült tájékoztatót.  Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel,  kiegészítés a napirenddel
kapcsolatosan. 
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Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:  az  önkormányzat  gazdálkodása  nagyon
kiegyensúlyozott és takarékos volt. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  az adóbevételek csak 64 %-ban teljesültek, melynek 75
%-on  kellene  lennie,  erre  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani.  Amennyiben  nincs  kérdés,
javasolja elfogadásra az önkormányzat háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          95/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról
 szóló tájékoztató elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  éves  költségvetés
végrehajtásának háromnegyedévi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról.

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2013.  évi  gazdálkodásának
háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg felelően 14.057.eFt
teljesített bevétellel és 11.427 eFt teljesített kiadással elfogadja.

Dr. Szabó Tímea jegyző: ezen a napirenden belül van még egy előterjesztés, mely a Köveskáli
Körjegyzőség elszámolásáról készült, ezt is szükséges elfogadni. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   kéri  a  pénzügyi  ügyintézőt,  hogy  az  elszámolással
kapcsolatosan nyújtson tájékoztatást. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tájékoztatásul elmondja, hogy december 31. napjával
megszűnt a Körjegyzőség, a december havi bérek elszámolása nettó finanszírozás keretében
májusban  történt  meg.  Továbbá  pályázat  került  benyújtásra  a  felmentett  dolgozók
végkielégítésére,  illetve  felmentésére,  mely  szintén  nettó  finanszírozás  keretében  július
hónapban került elszámolásra, a támogatás összege 2.697.000.- Ft volt, mely nem fedezte le
teljes  mértékben a végkielégítést,  illetve  a  felmentési  időre járó bért.  Ezzel  a  ténylegesen
felosztásra váró összeg: 2.358.690.- Ft, mely a 2012. január 1-jei lakosságszámmal számolva,
arányosan  az  alábbiak  szerint  alakulna:  Köveskál:  1.279.000.-,  Szentbékkálla:  685.000.-,
Balatonhenye: 395.000.- Ft. A költségvetésben ezen összeg betervezésre került. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   köszöni szépen a tájékoztatást, javasolja a testületnek,
hogy aki az elszámolással egyetért kézfeltartással szavazzon. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   96/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

Köveskál-Szentbékkálla-Balatonhenye Községek Körjegyzőségének 
2012. évi költségvetési teljesítésének elszámolásáról

Balatonhenye Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évről szóló
elszámolását megismerte, és elfogadja azt.
 
Felelős:  Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2013. december 31.

II. 2014. évi költségvetési koncepció 

Kovács Csaba Károly polgármester: a pénzügyes kolléganővel egyeztetve készült el  a 2014.
évi  költségvetési  koncepció,  figyelembe  véve  a  2013.  évi  kiadásokat,  illetve  igazodva  a
kötelező kiadásokhoz. Tájékoztatja a jelenlévőket,  hogy ez csak egy tervezet,  amely akkor
lesz teljes, ha megérkeznek az állami támogatások és finanszírozások. Egy új elem került a
koncepcióba, melynek kidolgozása jelenleg folyamatban van, támogatná az önkormányzat  a
mezőgazdasági termelőket, illetve az állattartókat évi 6.000 Ft-tal. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:   tartalékként  1.1636  e  Ft  került  betervezésre.
Pénzeszköz átadásra a szokásos kiadások kerültek betervezésre. 

Kovácsa  Csaba  Károly  polgármester:  a  tartalékképzéssel  kapcsolatosan  elmondja,  hogy
Oszkó községgel közösen nyújtottak be pályázatot, mely remélhetőleg támogatásban részesül,
mellyel  1.500  e  Ft-hoz  juthat  a  falu,  amellyel  egy  kutató  tábor  infrastruktúrájának  a
kialakítása  a  cél.  Ehhez  szükséges  a  tartalék,  mivel  előfinanszírozott  a  pályázat,  ezzel  a
támogatással az önkormányzat tudná a vendéglakás komfortfokozatát emelni. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő:  észrevételezi,  hogy  lakbér  címén  360  e  Ft  került
betervezésre. 

Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzati lakások vonatkozásában jelenleg zajlik
a  bérleti  szerződések  kidolgozása,  felülvizsgálata,  amelyek  közel  20  évesek.  A  lakbérek
megállapításánál  a  környékbeli  községek  bérleti  díjait  veszik  figyelembe,  mely  jelentős
emelést jelent. 
amennyiben nincs több kérdés javasolja elfogadásra a 2014. évi költségvetési koncepciót. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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   97/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat 2014. évi koncepciója elfogadásáról

Köveskál  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  dönt  a  2014.  évi  koncepció
elfogadásáról.
A  képviselő-testület  a  Köveskál  Község  Önkormányzata  2014.  évi  koncepcióját  az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

III. A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi
közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló  önkormányzati
rendelet módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  rendelet  módosításnak  a  magasabb  színtű
jogszabálynak  való  megfelelés  a  célja.  Kérdezi,  hogy  van  észrevétel,  megjegyzés  a
napirenddel kapcsolatosan. 
Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja elfogadásra a rendelet módosítást. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) 

önkormányzati rendelete módosításáról

IV. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet
megalkotása

Kovács  Csaba Károly polgármester:   kéri  a  Jegyző  Nőt,  hogy pár  gondolatot  mondjon a
napirenddel kapcsolatosan. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja,  hogy az önkormányzati  törvény  június 22-i  hatállyal
módosult  és  ennek  a  módosításnak  a  lényege,  hogy  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételéről  és  átadásáról  minden  önkormányzatnak  rendeletalkotási  kötelezettsége  van.
Államháztartáson  kívüli  forrás  átadások  elsősorban  a  civil  szervezeteknek  nyújtott
támogatások. A rendelet tervezet készítésénél azt vették figyelembe, ami általában a gyakorlat
akkor,  ha  egy  önkormányzat  támogat  egy  civil  szervezetet,  azaz  a  támogatás  megfelelő
mellékletekkel felszerelt kérelemre adható, testületi döntést követően, valamint megállapodást
szükséges kötni a támogatásról, annak összegéről, illetve az elszámolás módjáról. 
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Kovács Csaba Károly polgármester:  köszöni a Jegyző Nő tájékoztatását. Amennyiben nincs
kérdés, észrevétel, javasolja elfogadásra a rendeletet. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére 
és átadására vonatkozó szabályokról

V. Vagyonrendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:   a  vagyon rendeletet  szintén  törvényi  előírások miatt
szükséges módosítani.  Saját használatú utak kerültek átvezetésre,  illetve a dögtér fogalmát
kell „volt dögtér-ként” szerepeltetni. Kérdezi, hogy van-e a vagyon rendelet módosításával
kapcsolatosan kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a
rendelet módosítás elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak
 feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI.18.) 

önkormányzati rendelete módosításáról

VI. Észak-balatoni  hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztése
eszközbeszerzésekkel

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   az  önkormányzat  tagja  az  Észak-Balatoni  Hulladék-kezelési
Társulásnak, mely szerződést kötött a konzorciummal, ami a hulladékkezelő cégekből áll, aki
Balatonhenye  esetében  a  Probió  Zrt.  A  társulás  nyújtott  be  pályázatot  az  üzemeltetéshez
szükséges eszközök fejlesztésére még pedig azért, mert korábban pályázati lehetőség csak a
szelektív  hulladékgyűjtés  vonatkozásában  volt.  Most  volt  lehetőség  vegyes  hulladék
gyűjtéséhez  szükséges  eszközök  fejlesztésére  benyújtani  pályázatot.  Másrészt  pedig
logisztikai fejlesztésre nyújtottak be pályázatot, melytől költséghatékonyságot remélnek. Ezt a
pályázatot már benyújtotta a társulás, viszont a támogatási szerződés megkötésének feltétele,
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hogy  valamennyi  tagönkormányzat  hozzájáruljon  ahhoz,  illetve,  hogy  az  előterjesztéshez
csatolt határozati javaslatot meghozza. A lakossági díj növekedéssel nem jár ez a pályázat. 

Kovács Csaba Károly polgármester: köszöni a Jegyző Nő tájékoztatását, javasolja a határozat
elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

98/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  „Az Észak-balatoni
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010
kódszámú  projekt”  című  előterjesztést,  mellyel  összefüggésben  a  következő  határozatot
hozza: 

1.  A  Képviselő-testület  a  KEOP-1.1.1/C/13  pályázat  megvalósítását  támogatja.  Az
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa ill.
kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-
ben  feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak  megfelelnek,  továbbá  az  MT-ben
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal. 

VII. 2014. évi belső ellenőrzési terv

Kovács Csaba Károly polgármester:  a  belső ellenőrzési  tervet  minden testületi  tag kézhez
kapta, javasolja elfogadásra. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA
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A 2014. évi belső ellenőrzési tervről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

VIII. Balatonhenye Község Önkormányzata honlapjának elkészítése, üzemeltetése

Kovács Csaba Károly polgármester:   törvényi  előírás  van arra,  hogy az önkormányzatnak
megfelelő  tartalommal  rendelkező  honlapot  kell  működtetnie.  A  hivatalon  keresztül
megkeresett  egy  vállalkozót  a  honlap  készítése  vonatkozásában,  aki  az  előterjesztés
mellékletét  képező  ajánlatot  nyújtotta,  melyet  megfelelőnek  tart.  A  honlapnak  különböző
előírásoknak  kell  megfelelnie,  kötelezően  meg  kell  jelenni  az  előterjesztéseknek,
jegyzőkönyveknek,  rendeleteknek  a  mai  kor  elvárásainak  megfelelően  kell  kialakítani,
aktualizálni.  A vállalkozó,  Herceg Zoltán révfülöpi lakos árajánlata  159.000 Ft,  az idegen
nyelvű változat megjelenése nélkül. A vállalkozó több környékbeli község honlapját kezeli,
működteti. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   összefoglalva  a  Polgármester  Úr  által  elmondottakat,  tehát  az
önkormányzat  az  árajánlatban  szereplő  alapcsomagot  kéri,  továbbá  a  havi  karbantartást,
melynek díja 10.000 Ft. 
A külföldi változatot jelenleg nem kéri. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:   véleménye szerint a külföldi változatot kérni kellene,
mivel sok a külföldi vendég. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   az ajánlatban szereplő összeget  ebben az évben kell
kifizetni. A külföldi változat árát betervezik a jövő évi költségvetésbe. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy a honlappal kapcsolatosan jelenleg
jogszabálysértő  állapot  áll  fenn,  mivel  a  frissítés  nem történik  meg.  Fontos  lenne,  hogy
elkészüljön egy alap honlap, melyet majd a későbbiek során lehet fejleszteni. A lényeg, hogy
a kötelező tartalmi elemek felkerüljenek, szerepeljenek a  honlapon. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   amennyiben  nincs több kérdés, javasolja elfogadásra
Herceg Zoltán árajánlatát a honlap szerkesztésével kapcsolatosan. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA
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Balatonhenye község honlapjának elkészítéséről 

Balatonhenye Község Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja Herczeg Zoltán mérnök
informatikus által benyújtott árajánlatot a Balatonhenye honlap készítésére és működtetésére. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  tartalma  szerint  a
szerződés megkötésére.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő:  2013. november 30.

IX. Védőnői  szolgálat  gazdálkodásának  háromnegyed  éves  helyzetéről  szóló
tájékoztató és a 2014. évi költségvetési koncepció

Kovács Csaba Károly polgármester:   a védőnői szolgálat gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
szintén kézhez kapta a testület. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:  a  védőnői  szolgálat  kiadása  alacsonyabb  %-ban
teljesült, mivel a költségvetésben teljes munkaidős dolgozó került betervezésre. A folyamatos
hirdetés ellenére nem volt jelentkező még eddig az állásra. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   köszöni  a  tájékoztatást,  javasolja  elfogadásra  a
gazdálkodás helyzetéről készült tájékoztatót. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  a  Köveskáli  Védőnői
Szolgálat  éves  költségvetés  végrehajtásának  háromnegyedévi  helyzetéről  szóló  írásos
beszámoló elfogadásáról.

Balatonhenye Képviselő-testület a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. évi gazdálkodásának
háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg felelően 3.571.eFt
teljesített bevétellel és 2.464 eFt teljesített kiadással elfogadja.

Kovács Csaba Károly polgármester:   a védőnői szolgálat 2014. évi koncepcióját is javasolja
elfogadni. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési
 koncepciója elfogadásáról

Balatonhenye  .Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  a  Köveskáli  Védőnői
Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról.
Balatonhenye  Képviselő-testület  a  Köveskáli  Védőnői  Szolgálat  2014.  évi  költségvetési
koncepcióját - az előterjesztésnek megfelelően-  elfogadja.

X. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításá-
ról

Kovács Csaba Károly polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy e napirenddel nyújtson tájékozta-
tást. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy a nyár elején döntöttek a testületek arról, hogy a
révfülöpi szociális társulást megszüntetik, tekintettel arra, hogy komoly összegű hozzájárulást
kellett fizetni. Ezzel egyidejűleg kérték az önkormányzatok a tapolcai társulástól - melynek
tagjai -  hogy ezen feladatellátást terjessze ki ezen önkormányzatokra is, többek között Bala-
tonhenye Önkormányzatára is. Az elmúlt héten történő társulási  tanács ülésen az erre vonat-
kozó megállapodás módosítást elfogadták és így ehhez is szükséges valamennyi önkormány-
zat döntése is. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   javasolja  elfogadásra  a  társulási  megállapodás
módosítását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása módosításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodása  2014.  január  1-jei  hatállyal  történő
módosítását,  mely  alapján  a  Társulási  Megállapodás  6-7.  melléklete  módosul  a  szociális
alapellátási feladatok tekintetében, az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozat-kivonatot a Társulási Tanács elnöke részére küldje
meg.

Felelős:  Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2013. november 15.  

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   megköszöni  a  részvételt  és  a  nyilvános  ülést  17.45
órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Dr. Szabó Tímea
polgármester            jegyző
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