
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 241/2014/ÁBR. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  február   
11-én 14.00 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
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő                  
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről:  3 fő. 

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület  4 fővel határozatképes. Ismerteti a tárgyalandó napirendeket. 

1.) 2014. évi költségvetés elfogadása
2.) Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetés elfogadása
3.) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
5.) Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve
6.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 
7.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése 

             gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról 
8.) Vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat 
9.) Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatosan pályázat benyújtása 

                  a lakossági díjak csökkentése érdekében

Javasolja kiegészíteni az alábbiakkal: Társulási megállapodás módosítása, és a Balaton-felvi-
déki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulás
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Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

2014. február 11-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 11-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2014. évi költségvetés elfogadása
2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetés elfogadása
3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
5. Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve
6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 
7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése 
8. gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról 
9. Vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat 
10. Ivóvíz  szolgáltatással  kapcsolatosan  pályázat  benyújtása  a  lakossági  díjak

csökkentése érdekében
11. Társulási megállapodás módosítása
12. Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulás

Kovács Csaba Károly polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést fogadja el. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

1. 2014. évi költségvetés elfogadása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  ismerteti  a  2014.  évi  költségvetéshez  kapcsolódó
előterjesztést.  Kérdezi a pénzügyes kolléganőt, hogy van-e kiegészítése. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  előadó:   tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a  költségvetés
részletesen kidolgozásra került, ha van kérdés, szívesen válaszol. 
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Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  az adóhatározatok kézbesítésénél azt tapasztalta, hogy
nagyon sok helyre nem kellett kézbesíteni, miért van ez? Nem adóznak, vagy más oka van. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  általánosságban elmondja, hogy az adók kivetése bevallás alapján
történik. Előfordulhat, mivel hosszabb ideje nem történt ellenőrzés, hogy vannak, akik nem
adóznak.  Az  adós  kolléganő  rendelkezik  egy  nyilvántartással,  melyet  időnként  célszerű
összenézni  térképpel,  tulajdoni  lapokkal.  Felhívja  a  kolléganő  figyelmét  az  esetleges
felderítésekre. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy amennyiben nincsen kérdés, fogadja el a
képviselő-testület a 2014. évi költségvetést. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2014. (II. 25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2014. évi költségvetésről 

Kovács  Csaba Károly  polgármester:   ezen  napirend keretein  belül  el  kell  fogadni  a  saját
bevételeket  és  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési  kötelezettségeket  az
elkövetkezendő  három  év  vonatkozásában.  Javasolja,  hogy  aki  az  előterjesztésben
foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014. (II. 11.) 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/A.  §-a  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:
                                                              2014.  3.201
                                                              2015.  3.295
                                                              2016.  3.350
                                                              2017.  3.410
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2014.  0
                                                              2015.  0
                                                              2016.  0
                                                              2017.  0

2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetés elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester:  tájékoztatásul elmondja,  hogy a védőnői szolgálatot 7
település  tartja  fenn,  és  közöttük  oszlanak  meg  a  költségek.  Mindenki  kézhez  kapta  az
előterjesztést,  kérdezi,  van-e észrevétel,  javaslat a napirenddel kapcsolatosan.  Megállapítja,
hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a védőnői szolgálat 2014. évi költségvetését. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 
2014. évi költségvetése elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői 
Szolgálat 2014. évi költségvetését elfogadja.

3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester: törvényi előírásoknak megfelelően szükséges elfogadni a
közbeszerzési tervet, bár az önkormányzat nem tervez olyan beruházást, ami közbeszerzési
eljárást igényelne, így a határozati javaslat is nemleges. Javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

A 2014. évi közbeszerzési tervről

Balatonhenye Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII.  törvény  33.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által
2014. évben lefolytatandó közbeszerzési  eljárások éves tervét  nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
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Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester: a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében
szükséges  elfogadni  a  programot.  Továbbá  a  jövőben  a  pályázatok  elbírálásához
elengedhetetlen  feltétel.  Értékes,  tartalmas,  szép  anyag.  Kérdezi,  hogy  van-e  kérdés,
észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, így javasolja elfogadásra
a helyi esélyegyenlőségi programot. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

Balatonhenye Község Önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonhenye
Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és
a programot elfogadja.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal.

5. Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  előírás,  hogy  a  falugondnok  a  2009-2015.  közötti
időszakban továbbképzéseken vegyen részt, melyeken összességében 60 pontot kell szerezni.
Kérdés,  hogy a  2014.  évre  a  falugondnok számára  határozzon-e  meg  a  képviselő-testület
teljesítendő továbbképzést. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  véleménye szerint az idei évre írja elő a testület a továbbképzést a
falugondok számára, mivel a jövő évben március 31-ig rövid az idő. 

Vadász Miklós képviselő:  bejelenti személyes érintettségét az ügyben. 

Kovács  Csaba Károly polgármester:   kérdezi  a  képviselő-testülettől,  hogy Vadász  Miklós
képviselőt a szavazásból kizárják-e. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vadász Miklós
képviselőt  a  falugondnoki  továbbképzésre  vonatkozó  döntéshozatalból  nem
zárja ki. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  javasolja  a  falugondnoki  szolgálat  továbbképzési
tervének elfogadását azzal, hogy írják elő a továbbképzést a falugondnok számára. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnoki  szolgálat
2014. évi továbbképzési tervét jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2014. március 14.   

6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: ismerteti  az  előterjesztést,  mely  szerint  a  Veszprém
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
Badacsonytomaji  Hivatásos  Tűzoltóparancsnoksága  támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be.
Nem javasol támogatást a szervezetnek. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
 támogatás iránti kérelméről
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Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelmét megismerte és
nem támogatja. 

 Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 

7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat kérése gyermekétkeztetéshez való 
hozzájárulásról 

Kovács  Csaba Károly  polgármester:  ismerteti  Révfülöp Önkormányzat  kérelmét,  melyben
kérik  a  révfülöpi  általános  iskolába  járó  gyermekek  étkeztetéséhez  történő  hozzájárulást.
Balatonhenye Önkormányzat   által  fizetendő hozzájárulás összege 44.181 Ft. Amennyiben
nem a  révfülöpi  önkormányzat  lenne  a  fenntartó,  hanem csatlakoztak  volna   Klebesberg
fenntartóhoz, akkor nem az önkormányzat költségvetését terhelné ez a kiadás. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  teljesen  mindegy,  hogy  ki  az  iskola  fenntartója  a  gyermekek
étkeztetéséről annak az önkormányzatnak kell gondoskodnia, akinek a területén van az iskola,
tehát  hiába  az  intézményfenntartó  központ  tartaná  fenn,  akkor  is  Révfülöpnek  lenne  a
kötelező feladata. Gyakorlatilag ez számára törvényi lehetőség, hogy kérhet a kívülről érkező
gyermekek után hozzájárulást, abban az esetben, ha ilyet nem kérne, akkor érheti az a vád,
hogy  nem  bánik  kellő  gondossággal  a  pénzekkel.  Ha  ilyen  lehetősége  bármelyik
önkormányzatnak van, akkor mivel minden önkormányzat  közpénzekből gazdálkodik,  meg
kell,  hogy  próbálja.  Más   kérdés,  hogy  amelyik  önkormányzat  területéről  járnak  az
intézménybe gyermekek, mondhatja azt, hogy ezen kérést forráshiány miatt nem támogatja.
Az is  fennáll  természetesen,  hogy mivel  ők vállalták  az intézmény fenntartását,  így plusz
terhet is magukra vállaltak. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:   az iskolában vannak gyermek étkezők, alkalmazottak
és egyéb étkezők vannak kiadások és bevételek, viszont a különbözetet pedig leosztották a
gyermek étkezők között, miért nem vették figyelembe az egyéb étkezőket is. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az egyéb étkezők az önkormányzati konyhának  jót tesznek azzal,
hogy növelik az adagszámot, így a fajlagos költség csökken. Az egyéb étkezőknél a gyermek
étkezőkkel és a szociális étkezőkkel szemben az a specialitása, hogy be kell fizetnie a teljes
költséget. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  a diákoknál is befizeti a szülő a költséget. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   a  gyermekétkeztetésnek  van  egy  nyersanyag  költsége  és  egy
rezsiköltsége,  melyet  mindig  meg  kell  bontani  és  a  térítési  díj,  amit  a  szülő  befizet  az
kizárólag a nyersanyag költség. A rezsiköltséget minden esetben az önkormányzat fizeti. A fő
hiányt alapvetően a kedvezményes gyermekétkeztetés okozza. Vannak bizonyos kategóriába
tartozó gyermekek, például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülők, akiknek
kedvezmény van a térítési díjból. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő:   három  gyermek  közül  egyik  sem  kedvezményes
étkező. 
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Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   Révfülöp  Önkormányzatának  meg  kellett  tennie  ezt  a  kérést,
viszont az önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy nem támogatják a kérést, vagy nyújtanak
támogatást csak kevesebb összegben. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  3 gyermek esetén nagyságrendileg 10-10 e Ft támogatást
jelent,  részéről  támogathatónak  tartja  a  kérést.  Javasolja,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy
Révfülöp Önkormányzat részére a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 44.181 Ft-ot az
önkormányzat biztosítson, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

A Révfülöp általános iskolába járó gyermekek étkezése
 után fizetendő önkormányzati hozzájárulásról

Balatonhenye Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településről  a  Révfülöp
általános  iskolába  járó  gyermekek  étkeztetés  biztosítására  kötelezett  Révfülöp
Nagyközség  Önkormányzat  gyermekétkeztetési  feladatának  ellátásához  az
előterjesztés  szerinti  összegben  hozzájárul.  A hozzájárulás  összegét  a  tartalék  alap
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség
Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal.

8. Vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat 

Kovács Csaba Károly polgármester:   kéri a Jegyző Nőt, hogy ezen  napirendet ismertesse a
testülettel. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  bizonyos  Önkormányzatok   levelet  kaptak  a   viziközműveik
vonatkozásában,  mégpedig  arról,  hogy  a  DRV  az  Energetikai  Hivataltól  csak  ideiglenes
működési engedélyt kapott, mely  március 31-ig szól. Konkrétan ennek az volt az oka, hogy
ezek  olyan  viziközmű  rendszerek,  amin  több  önkormányzat  és  az  állam  is  érintett  mint
tulajdonos és az összes tulajdonossal külön-külön üzemeltetési szerződése volt a DRV-nek és
az  új  szabályok  szerint  ilyet  már  nem  lehet,  hanem  egy-egy  szakaszra  egy  üzemeltetési
szerződést kell kötni. A DRV még az év végén küldött egy levelet, hogy erre a problémára
mielőbb  megoldást  kell  találni,  de  az  lenne   a  legjobb,  hogyha  az  önkormányzatok  a
tulajdonrészüket felajánlanák az államnak. Gyakorlatig Balatonhenye is a DRV körzetéhez
tartozik ivóvíz szempontjából, de a vegyes tulajdon kérdésével a település nem érintett. Tehát
nem kell ezzel feltétlenül foglalkozni. 

Kovács Csaba Károly polgármester: véleménye szerint vegyék le a napirendről ez a témát. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  vegyes  tulajdonú
viziközműveinek állami tulajdonba adása tárgyú napirendet nem tárgyalja,  mivel az
ügyben nem érintett. 

9. Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatosan pályázat benyújtása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:    ismerteti  a  képviselő-testülettel,  hogy  megjelent  a
8/2014 (II.31) BM rendelet, mely alapján a lakossági víz és csatornadíjak enyhítésére lehet
pályázatot benyújtani. A DRV. Zrt. jelezte, hogy a szükséges adatokat a pályázatot benyújtó
Önkormányzatok részére a rendeletben megadott február 14-i benyújtási határidőig megadja. 
A  pályázat  az  előző  évektől  eltérően  minden  Önkormányzatnak  saját  magának  kell
benyújtania,  nem pedig  gesztor  önkormányzaton  keresztül.  Az önkormányzatnak  az  előző
évekhez hasonlóan határozatban kell döntenie a támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy
felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Javasolja, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

2014 évi ivóvíz szolgáltatás lakossági díjainak
 enyhítésére pályázat benyújtásáról

.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2014.
évben a lakossági  ivóvíz szolgáltatás  támogatásához a 8/2014 (II.31.)  BM rendelet
alapján, a lakosság díjainak csökkentése érdekében. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos
szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2014. február 14.

10. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  Kormányhivatal  vizsgálta  a  társulási  megállapodásokat,  hogy
megfelelnek-e a jogszabályi  rendelkezéseknek és így kisebb korrekciókat hajtottak végre a
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megállapodáson,  melyet  minden  tagönkormányzatnak  el  kell  fogadnia.  Ismerteti  azon
pontokat, melyeket érint a módosítás.

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a testületnek, hogy fogadják el a megállapodás
módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás   Társulási  Megállapodása  kiegészítésére  ,  módosítására
vonatkozó előterjesztés és annak mellékleteit megtárgyalta , a javaslatot elfogadja.

Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felkéri a  jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg. 
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester

              Dr. Szabó Tímea jegyző 
Határidő: azonnal , illetve folyamatos

11. Hozzájárulás a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által bizto-
sított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához

Dr. Szabó Tímea jegyző: a szociális alapellátásokról, konkrétan a szociális étkezésről és a há-
zi segítségnyújtásról, családsegítésről rendelkezik központi jogszabály. Bizonyos kérdésekről
pedig rendeletet szükséges alkotni. Ha önállóan látná el az önkormányzat ezeket a feladatokat,
akkor saját magának kellene rendeletet alkotnia. Amennyiben társulásban látja el, akkor a tár-
sulási megállapodásban kell kijelölni azt az önkormányzatot, amelyiknek meg kell alkotnia
ezt a rendeletet, ez az önkormányzat Ábrahámhegy a tapolcai társulás vonatkozásában. Vi-
szont ezt a rendeletet valamennyi tagönkormányzatnak véleményeznie kell. A rendelet megal-
kotásához hozzá kell járulni. Gyakorlatilag ami a legfontosabb és változás a korábbiakhoz ké-
pest, hogy eddig Révfülöp alkotott e tárgyban rendeletet. Ami a legfontosabb az a térítési díj
kérdése, a házi segítségnyújtás ahogy eddig is 0 Ft-ba kerül, támogató szolgálatban az önkor-
mányzat nem vett részt. Csak az étkeztetésről van szó, ami 590 Ft/ellátási nap. A kiszállításról
volt szó, hogy azt nem tudja megoldani a szolgálat. Az előterjesztés 3. számú mellékletében
szerepelnek a kedvezmények az étkeztetés vonatkozásában. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet alkotá-
sához adják  meg hozzájárulásukat. 
                                                                     
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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20/2014. (II. 11.) HATÁROZATA

A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

megalkotásához való hozzájárulásról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
rendelet megalkotásához hozzájárul.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata
jegyzőjét tájékoztassa.

           Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
           Határidő: azonnal.

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 15.18 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         Dr. Szabó Tímea
Polgármester                                                                                            jegyző
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