BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 241-3/2014/ÁBR.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április
28-án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye,
Kossuth L. u. 54.)
Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly
Bőczi Miklósné
Kulcsárné Bertalan Emília
Vadász Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző
Molnár Károlyné
pénzügyi ügyintéző
Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről: 4 fő.
Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Elmondja, hogy egy képviselő jelezte, hogy később fog érkezni.
A napirendek megtárgyalása előtt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatokról készült jelentést fogadja el, melyet kézhez kaptak.
16:10 órakor megérkezik Kovácsné Bodor Erika képviselő, így a képviselő-testület létszáma 5
főre változik.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
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Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Kovács Csaba Károly polgármester: Ismerteti a tárgyalandó napirendeket, mely a meghívóhoz képest kiegészül az önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése tárgyú napirenddel:
1.)Önkormányzat 1/2013. (III. 18.) költségvetési rendeletének módosítása
2.)Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
3.)Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása
4.)Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
5.)Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
6.)2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés
7.)Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról
8.)Emlékmű felújításához pályázat benyújtása
9.)Óvodában nyújtott gyermekétkeztetési térítési díjról szóló rendelet véleményezése
10.)DRV részvény-átruházási szerződés
11.)Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
12.)Vegyes ügyek
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
2014. április 28-i ülés napirendjének elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 28-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1.)Önkormányzat 1/2013. (III. 18.) költségvetési rendeletének módosítása
2.)Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
3.)Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása
4.)Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
5.)Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
6.)2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés
7.)Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról
8.)Emlékmű felújításához pályázat benyújtása
9.)Óvodában nyújtott gyermekétkeztetési térítési díjról szóló rendelet véleményezése
10.)DRV részvény-átruházási szerződés
11.)Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
12.)Vegyes ügyek
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1.) Önkormányzat 1/2013. (III. 18.) költségvetési rendeletének módosítása
Kovács Csaba Károly polgármester: a képviselő-testület kézhez kapta az előterjesztést a
költségvetési rendelet módosítása vonatkozásában.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:
az előirányzatok vonatkozásában jelentősebb
átcsoportosítások nem voltak, csak kisebb kiegészítések. Ami jelentősen megnövelte a
főösszeget, az a beruházás volt.
Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi a képviselő-testülettől, hogy van-e valakinek
kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja
a költségvetési rendelet módosítás elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 18.)
önkormányzati rendelete módosításáról
2.) Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
Kovács Csaba Károly polgármester: a 2013. évi költségvetés vonatkozásában zárszámadást
szükséges elfogadni, az önkormányzatnak beszámolási kötelezettsége van a pénzügyi
kötelezettségek tekintetében, melyről szintén rendeletet szükséges elfogadni. A képviselőtestület tagjai az előterjesztéseket szintén kézhez kapták. Elmondja, hogy a gazdálkodásban
2013. évben anyagi nehézségek nem mutatkoztak, az előző évekhez képest változás, hogy a
közfoglalkoztatás közel 100 %-os támogatottságú volt, és az ebben a formában foglalkoztatott
dolgozók munkája a falu külalakján megmutatkozik. A kiadásokat az önkormányzat az
előirányzatoknak megfelelően tervezte, kifizetési kötelezettségeinek az önkormányzat eleget
tett. Kérdezi a testületet, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2013. évi költségvetés teljesítését.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Balatonhenye Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról
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3.) Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása
Kovács Csaba Károly polgármester: a védőnői szolgálat együttesen kerül fenntartásra
Köveskál gesztorságával. A szolgálat tekintetében takarékos gazdálkodás folyt, az
előirányzatoknak megfelelően. Megtakarítás mutatkozik, mivel még nem sikerült főállású
védőnőt találni. Az állás hirdetése folyamatosan történik, de ebben a szakmában hiány van.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja
elfogadásra a védőnői szolgálat 2013. évi zárszámadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a közösen fenntartott védőnői
szolgálat éves költségvetés végrehajtásának helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról.
.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösen fenntartott Védőnői
Szolgálat intézmény 2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót – az
előterjesztésnek meg felelően 3.897.eFt teljesített kiadással és 5.400 eFt teljesített bevétellel
elfogadja.
4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Kovács Csaba Károly polgármester: törvényi változások okán szükséges módosítani a
szervezeti és működési szabályzatot.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy új kormányzati funkció kódok
kerültek bevezetésre és emiatt is szükséges módosítani a szabályzatot.
Kovács Csaba Károly polgármester: módosítani szükséges még a rendeletet a polgármesteri
hatáskörbe utalt szociális segélyezési formákra tekintettel, továbbá a társulásokban történő
változások miatt. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a szervezeti és működési szabályzat
módosítását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
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5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat kötelező feladata a
temető fenntartása, ezáltal szükséges a díjak felülvizsgálata. A hatályos helyi rendelet
alapján a díjak az alábbiak:
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja 0 Ft.
A temetőfenntartási hozzájárulás díja 4. 000 Ft / alkalom.
A temetői létesítmények (ravatalozó) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díj: 1. 000 Ft /alkalom.
Az előterjesztésnek megfelelően tekintettel arra, hogy a temetési hely megváltási, illetve
újraváltási díja 0 Ft, így nem teljesül az a szabály, mely szerint a temetőfenntartási
hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. Ismerteti a környező
községekben alkalmazott díjakat, mely alapján megállapítható, hogy mindenhol fizetni kell,
javasolja a testületnek átgondolni ezt a kérdést.
Kovácsné Bodor Erika képviselő: elmondja, hogy eddig sem kellett a temetési helyért fizetni
díjat, így ezután sem javasolja.
Bőczi Miklósné alpolgármester: egy szimpla temetés 250.000 Ft-ba kerül, az is nagyon drága.
Kovács Csaba Károly polgármester: véleménye szerint mindenképpen foglalkozzanak a
díjjal, tekintettel a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjra is.
Tájékoztatja a testületet, hogy amennyiben a temetési hely, illetve az újraváltás díja 0 Ft
marad, akkor nem szedhetnek díjat a temetői vállalkozótól sem. Kérdezi a testület tagjaitól,
hogy legyen-e temetési hely, illetve újraváltási díj.
Kovácsné Bodor Erika képviselő: nem javasol díjat.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: véleménye szerint maradjon a 0 Ft.
Vadász Miklós képviselő: nem javasol díjemelést.
Bőczi Miklósné alpolgármester: egyetért azzal, hogy ne változtassanak a díjon.
Kovács Csaba Károly polgármester: tehát így megállapítható, hogy a temetőfenntartási
hozzájárulás díja is 0 Ft lesz. Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjjal is
kellene foglalkozni, bár az elmúlt évben kettő temetés volt. Kérdezi, hogy maradjon-e ennek a
díja 1.000 Ft.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: tudomása szerint eddig sem fizette meg a vállalkozó a
1.000 Ft/alkalom díjat, ne változtassanak az összegen.
Kovács Csaba Károly polgármester: az elhangzottak alapján megállapítja, hogy a sírhely díj
továbbra is 0 Ft, a temetőfenntartási hozzájárulás díja is 0 Ft, a temetői létesítmény
igénybevétele marad 1.000 Ft. A soron következő ülésre kéri a hivatalt, hogy az elmondottak
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alapján készítse elő a rendelet módosítását. Javasolja a testületnek, hogy aki az előbb
ismertetett díjakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről,
használatának és igénybevételének szabályairól szóló 3/2000. (X. 16.) önkormányzati
rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján
megállapítja, hogy a díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani:
A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja 0 Ft.
A temetőfenntartási hozzájárulás díja 0 Ft / alkalom.
A temetői létesítmények (ravatalozó) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díj: 1. 000 Ft /alkalom.
Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a
rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés.
6.) 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés
Kovács Csaba Károly polgármester: az ellenőrzésekről szóló jelentést a képviselő-testület az
előterjesztésnek megfelelően megismerte. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a jelentéssel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, így javasolja elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
a 2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben Balatonhenye Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt.
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7.) Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról
Kovács Csaba Károly polgármester: a társulások munkájáról készült beszámolót szintén
kézhez kapták a testület tagjai. Kérdezi, hogy van-e észrevétel a napirenddel kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni a beszámolót.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az önkormányzati társulások 2013.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és azt elfogadja.
8.) Emlékmű felújításához pályázat benyújtása
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat pályázati
lehetőségről kapott tájékoztatást, mely szerint a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet „Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” tárgyában. Önrészt nem
tud az önkormányzat vállalni, de a pályázatírótól ígéretet kaptak arra, hogy megpróbálják úgy
benyújtani, hogy 100 %-os támogatottságú legyen, a pályázatíró 100.000 Ft-ot kér a pályázat
elkészítéséért, úgy, hogy a pályázat benyújtása előtt 50.000 Ft-ot, illetve az elbírálást
követően ismét 50.000 Ft-ot. A műemlék teljes renoválása történne meg, melyre közel 4.200
e Ft-os árajánlatot kapott az önkormányzat.
Egyedüli probléma, hogy a felújítással egy időben sajnos nem oldódik meg az ingatlanon lévő
villanyoszlop áthelyezése, mivel annak költsége igen magas lenne.
Tóthné Titz Éva aljegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy az először a testületnek arról kell
döntenie, hogy indul-e a pályázaton, illetve, hogy a pályázatíró részére az előzetes 50.000 Ft díjat, utólagos 50.000,-Ft díjat biztosítja.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki a pályázaton
történő indulással, illetve a pályázatíró részére 50.000 Ft – 50.000,-Ft díj megállapításával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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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39/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása”
KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton indulni kíván.
A képviselő-testület a pályázatíró részére a pályázat benyújtása előtt bruttó 50.000 Ft díjat, a
pályázat pozitív elbírálását követően bruttó 50.000,-Ft díjat biztosít.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy az emlékmű felújítására pályázatot
nyújtsanak be és a projekt bruttó értékét 4.173.728.-Ft összegben fogadják el.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása” KKETTKK-CP-02 jelű pályázatról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása”
KKETTKK-CP-02 jelű pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya a 8275 Balatonhenye, Kossuth utca 140 hrsz.-on található 1933-ban felállított I. világháborús emlékmű felújítása.
- A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja.
- A pályázat költségvetését megismerte és elfogadja.
- A projekt bruttó értéke: 4.173.728.-Ft
- Önrészt az önkormányzat anyagi helyzete miatt biztosítani nem tud, de vállalja a felújítás
utáni környezetrendezést, mely a szobor körüli virágos park létrehozását foglalja magába.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás
elnyerése esetén a Támogatási Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően
történő - aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
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9.) Óvodában nyújtott
véleményezése

gyermekétkeztetési

térítési

díjról

szóló

rendelet

Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a nyersanyag árak
emelkedtek és a szolgáltató áremelést jelentett be. Az előterjesztésben szerepelnek a
hivatalhoz tartozó óvodák térítési díjai. A rendeletet Köveskál Önkormányzata alkotja meg, a
képviselő-testületnek a rendeletet véleményezni szükséges.
Tóthné Titz Éva aljegyző: egy korábbi társulási ülésen elhangzottaknak megfelelően került
be az előterjesztésbe az intézmények közötti összehasonlító táblázat, illetve ennek
megfelelően kért be a hivatal egy másik vállalkozótól árajánlatot, de megállapítható, hogy aki
jelenleg biztosítja ezt a szolgáltatást, az a legolcsóbb. A minőség és mennyiség tekintetében
kifogás nem merült fel a jelenlegi szolgáltatóval szemben.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy a rendelet elfogadásához járuljanak
hozzá.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint a
Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
módosításával és azt elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község
polgármesterét értesítse.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2014. május 15.
10.) DRV részvény-átruházási szerződés
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy a törvényalkotó szándéka a viziközmű
szolgáltatók számának csökkenése, illetve a célja az, hogy a viziközmű vagyonból a külföldi
és magántulajdont kizárja. A viziközmű szolgáltatókat arra hívták fel, hogy részvényeket
bocsássanak ki a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok felé. A részvény értéke 10.000
Ft. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a részvény vásárlásához és a szerződés aláírásához
járuljon hozzá.
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
42/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
DRV részvény-átruházási szerződésről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által kibocsátott 10.000 Ft névértékű törzsrészvény
vásárlásával egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a részvény-átruházási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
11.) Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Tóthné Titz Éva aljegyző: minden évben kötelező értékelési feladat május 31-ig. Azért került
sürgősséggel a testület elé most az áprilisi ülésen, mivel a májusi ülés időpontok egyéb
hivatali elfoglaltságok miatt várhatóan júniusban kerülnek megtartásra. Egy átfogó értékelés,
melynek mellékletét képezi a gyermekjóléti szolgálat Balatonhenyére vonatkozó beszámolója.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadásra az értékelő jelentést.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre
vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2014. május 31.
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12.)Vegyes ügyek
Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e vegyes
ügyek keretében tárgyalandó téma.
a.) Nyomtatás, fénymásolás lehetősége
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: nyomtatás, fénymásolás biztosításának lehetőségét javasolja megbeszélni.
Kovács Csaba Károly polgármester: több alkalommal igény merült fel arra, hogy a nyomtatás, illetve a fénymásolás lehetőségét biztosítsa az önkormányzat a könyvtárban. Javasolja,
hogy ezt a szolgáltatást az önkormányzat biztosítsa és állapítsanak meg oldalanként 10 Ft-ot.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: szolgáltatási kör, tehát mindenképpen utána kell nézni,
hogy van-e erre lehetőség.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: a könyvtár tevékenységébe beletartozik a tananyagok
kinyomtatása és erre van támogatás.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a könyvtárra nincsen támogatás, már kettő éve megszűnt.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy a hivatal készítsen előterjesztést, hogy
ezt a szolgáltatást az önkormányzat a könyvtárban biztosítani tudja.
b.)

Külső fürdőszoba használata

Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzat épületében lévő külső fürdőszoba
használatára több igény mutatkozott az utóbbi időben, mosás, illetve tisztálkodás céljára. Mindenképpen szabályozni szükséges ezt a fajta „szolgáltatást” is, hogy a későbbiek során ebből
ne adódjanak problémák, amennyiben erre pénzügyileg van lehetőség.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: ugyanúgy mint a nyomtatás, fénymásolás kérdése, ennek is ugyanúgy utána kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak ilyen esetekre.
Kovács Csaba Károly polgármester: amennyiben pénzügyileg és egyéb szabályok szerint ez a
szolgáltatás működik, akkor semmiképpen sem zárják el az igénylők elől és legyen leszabályozva.
c.)

Falugondnoki busz igénybevétele

Kovács Csaba Károly polgármester: ismerteti Kulcsár Emília kérelmét, aki az érettségi idejére, május 5-6-7., és 14. napjára kérelmezi, hogy a falugondnoki busz szállítsa be Tapolcára ½
8 órára, mivel abban az időszakban nincsen közlekedési lehetősége, illetve csak nagyon korai
időpontban. Szociális rászorultságról nincsen szó, viszont érettségiről van szó.
Bőczi Miklósné alpolgármester: elmondja, hogy a tavalyi évben is volt ilyen jellegű kérelem,
igaz akkor csak egy alkalomról volt szó.
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Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy arra van-e lehetőség, hogy a saját részéből felajánlja a
szállítás és a benzin költségét.
Kovács Csaba Károly polgármester: arra van lehetőség, hogy az önkormányzat számlájára
támogatás címén befizet egy bizonyos összeget és azt erre a célra fordítja az önkormányzat.
Igaz, hogy nem rászorultság kérdése, hanem valóban csatlakozási problémák vannak a buszoknál, így nagyon korán kell ahhoz kelni, hogy beérjen ½ 8 órára Tapolcára. Részéről tudja
támogatni ezt az igényt. Érettségi csak egyszer van az életben, onnan még sem kellene elkésni.
Kovácsné Bodor Erika képviselő: véleménye szerint “el vagyunk kényelmesedve” ő személy
szerint is megoldotta annak idején a bejutást Tapolcára, amikor vizsgáznia kellett.
Bőczi Miklósné alpolgármester: van autó a családban, nem érti, hogy miért nem tudják megoldani.
Vadász Miklós képviselő: támogatja a kérést, biztosítja a szállítást.
Kovács Csaba Károly polgármester: egyetért azzal, hogy valóban “el vagyunk kényelmesedve”, van a családban autó, viszont a falugondnoki autó ilyen célra van fenntartva, de kéri,
hogy ebben az ügyben mindenképpen döntsenek.
Lakossági résztvevő: aki minden nap bejár Tapolcára, az is korán kel. Ha ő kéri, hogy szállítsák be a kórházba, azt meg nem lehet.
Kovács Csaba Károly polgármester: az idei évben ilyen nem történt, ez a tavalyi évben történt.
Visszatérve a kérelemre a képviselő-testület tagjainak véleményét megismerve megállapítja,
hogy a többség nem támogatja a kérést.
Lakossági résztvevő: a szőlőhegyeken nagyon sok rendezetlen ingatlan van, véleménye szerint fel kellene szólítani a tulajdonosokat a rendbetételre.
A falugondnoki busz használatával kapcsolatosan elmondja, hogy ha van autó a családban,
akkor miért szorul az önkormányzatra?
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy akkor miért van a falugondnoki busz. A
szolgálat programjában benne van a gyermekek iskolába, rendezvényekre történő szállítása.
Időseket nem szállíthat, gyermekeket nem szállíthat a busz, akkor zárja le az önkormányzat a
gépjárművet. Óvodásokat is szállított a busz Ajkára.
Kovács Csaba Károly polgármester: az nem igaz, hogy az időseket nem szállíthatja a busz. Az
elmúlt évben voltak megszorítások, hogy megfelelően legyenek koordinálva és racionálva
ezek az utak, de 2014-ben nem volt probléma a szállításból, aki jelezte ilyen jellegű igényét,
el lett szállítva. A busz valóban a szociálisan rászorultak és az idősek részére van fenntartva.
A szőlőhegyben lévő ingatlanok felszólításának kérdése földhivatali hatáskör.
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: a fizetővendéglátással kapcsolatosan elmondja, hogy
ez a tevékenység pénztárgép köteles, a számla kiállítása kötelező. El kell gondolkodni ezen a
tevékenységen, mivel a számlák kibocsátásáról heti rendszerességgel jelentést kell tenni.
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Készpénz fizetési számlatömböt kell vezetni minden bevételről és a vasárnapig kiállított
számlákról minden héten csütörtökig kell jelentést küldeni.
Kovács Csaba Károly polgármester: a tetőtérben jelenleg kialakítás alatt áll 5 szoba fürdőszobával, 2 teakonyha. Igény mutatkozik erre a szolgáltatásra, a község honlapján is elhelyezik
ezt a lehetőséget.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: bejelenti, hogy a képviselői tisztségéről lemond.
Tóthné Titz Éva aljegyző: kéri, hogy írásban is nyújtsa be lemondását.
Kovács Csaba Károly polgármester: sajnálattal veszi tudomásul a lemondást.
Megköszöni a részvételt és az ülést 17:25 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:
Tóthné Titz Éva
aljegyző
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