
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám:             /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én
15:00 órakor  megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Szabó Tímea  jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 4 fő jelen van,  így határozatképes. 
Ismerteti a tárgyalandó napirendet, melyet javasol elfogadásra: 

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 
2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 
4. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása 
6. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség támogatási kérelme
7. Falugondnok továbbképzési terve
8. Vegyes ügyek

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015. (II. 24.) HATÁROZATA
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2015.  február 24-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 24-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 
2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 
4. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása 
6. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség támogatási kérelme
7. Falugondnok továbbképzési terve
8. Vegyes ügyek

Kovács Csaba Károly polgármester:   a napirendek megtárgyalása előtt javasolja elfogadni a
lejárt határidejű határozatokról készült jelentést. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

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

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  költségvetéssel  kapcsolatos  anyagot  mindenki
megkapta,  áttekintette,  kielemezte.  Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel  a  napirenddel
kapcsolatosan. 

Kulcsárné Bertalan  Emília  képviselő:  a  falugondnoki  szolgálatnál  kevesli  az  üzemanyagra
szánt összeget. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a 2,5 millió forintból le lett csökkentve a biztosítás és
egyéb költségek. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  az üzemanyagra 190.000 Ft + ÁFA került betervezésre,
nem olyan kevés összeg. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: a tavalyi évhez képest alacsonynak találja. 
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Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:   az  elmúlt  évben 364 e  Ft  + ÁFA volt  a  hajtó  és
kenőanyag. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   elmondható, hogy kb. a felére csökkent, azért mert 2,5
Ft  állami  támogatás  van a  falugondnoki  szolgáltatásra.  Előzetes  egyeztetések  során abban
maradtak,  hogy  az  állami  támogatáshoz  az  önkormányzat  nem  tesz  hozzá,  ha  ebből  az
összegből  nem  gazdálkodható  ki  a  falugondnoki  szolgáltatás,  akkor  azt  megszünteti  az
önkormányzat. Gyakorlatilag az üzemanyag közel 300 e Ft, ez azt jelenti, hogy csökkenteni
kell  a  havi  km  futást,  600  km-ig  lehet  elmenni  az  üzemanyagártól  függően.  Májustól
megszűnik a reggeli iskolai járat, ami 100 e Ft csökkenést hoz. Javasolja elfogadásra a 2015.
évi költségvetést. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetésről 

Kovács Csaba Károly polgármester:  ezen napirend keretében szükséges elfogadni a saját be-
vételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteket az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában, ja-
vasolja ezt elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2015. (II. 24.) 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:
                                                              2015.  3.670 ezer Ft
                                                              2016.  3.800 ezer Ft
                                                              2017.  4.000 ezer Ft

   2018.  4.200 ezer Ft
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2015. 0 Ft
                                                              2016. 0 Ft
                                                              2017. 0 Ft
                                                              2018. 0 Ft

2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  olyan  beruházást  nem tervez  az  önkormányzat,  ahol
közbeszerzésre  lenne  szükség,  ezért  a  terv  nemleges.  Javasolja  elfogadásra  a  határozati
javaslatot. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

A 2015. évi közbeszerzési tervről

Balatonhenye Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény  33.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2015.  évben
lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét  nemleges  megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos 

3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  azért  van  szükség  a  módosításra,  mivel  a  törvényi
szabályozás  úgy szólt,  hogy a szociális  temetés  2015.  január  1-től  fog hatályba  lépni,  de
időközben  módosították  a  hatálybalépését  2016.  január  1.  napjára.  Javasolja  elfogadni  a
temető rendelet módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete 
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a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló
 3/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

4. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása

Kovács Csaba Károly polgármester: törvényi  módosítások érintették a szociális  rendeletet.
Aljegyző  Asszonnyal egyeztetett, és az előterjesztéshez képest annyi módosítás lenne, hogy a
12.  § (2)  bekezdés  b) pontjában az ápolási  díj  mértékét  25.000 Ft-ra  emelnék,  mivel  így
jogviszonynak számít. Aki 18 év feletti hozzátartozóját ápolja, és kénytelen itthon maradni, az
így  25.000 Ft-ot kap. 
Javasolja, hogy aki ebben a formában el tudja fogadni a szociális rendeletet, kézfeltartással
jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli 
kiírása 

Kovács Csaba Károly polgármester: egyszer már a képviselő-testület kiírta ezt a pályázatot,
de nem jelentkezett senki, aki ezt a szolgáltatást ellássa, ezért újbóli törvényességi felhívással
élt a Kormányhivatal. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a törvényességi felhívás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

Törvényességi felhívásról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal, Kormánymegbízott VEB/004/305/2015. számon tett ismételt törvényességi
felhívását elfogadja, és arra az alábbi intézkedést teszi:
A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  elszállítására  pályázatot  ír  ki,  és
amennyiben  arra  érvényes  és  eredményes  pályázat  érkezik,  megalkotja  a  nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendeletét. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.
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Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: azonnal.

Kovács  Csaba Károly polgármester:   javasolja,  hogy a  háztartási  szennyvíz  elszállítására,
ismételten írjon ki a testület pályázatot. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási
 szennyvíz elszállítására pályázat kiírásáról

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás  elvégzésére”  pályázatot  ír  ki,  mely  pályázati  felhívás  a  határozat  1.  számú
mellékletét képezi, mely az alábbi időpontokkal egészül ki:
A pályázat benyújtási határideje: 2015. március 16. 
A borítékok bontása: 2015. március 17. 10: 00 óra
Eredményhirdetés időpontja: 2015. április 2. 10: 00 óra
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2015. május 1-jétől 2017. április 30. 

A  Képviselő-testület  a  pályázati  felhívást  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján  teszi  közzé,  továbbá  azt  eljuttatja  20  km  távolságon  belül  a  pályázat  szerinti
szolgáltatást végzőkhöz.
Utasítja a polgármestert a pályázatok felhívás közzétételére, kiküldésére, a beérkezett 
pályázatok bontására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester 
Határidő: azonnal 

6. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség támogatási kérelme

Kovács Csaba Károly polgármester:   ismerteti az előterjesztést, kérdezi, hogy az elmúlt év
során kit támogatott az önkormányzat?

Kulcsárné Bertalan  Emília  képviselő:   a  mentőállomást  támogatta  az önkormányzat  2014.
évben.  

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:   tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt évben nem
támogattak semmilyen szervezetet, megmaradt az erre a célra elkülönített 30.000 Ft. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  véleménye szerint döntött tavaly a testület, csak időközben kiderült,
hogy van némi csavar az ügyben, mivel konkrétan úgy kérik, hogy a tapolcai mentőállomásra,
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de  valójában  az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány  kapja,  és  nem  jut  el  a  támogatás
Tapolcára.  Egyébként a Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem civil  szervezet, hanem állami
szervezet. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   kérdezi,  hogy  milyen  szervezet  jöhet  még  szóba
esetlegesen? 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  korábban élt támogatási kérelemmel a falugondnokok szövetsége is.

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:   a köveskáli polgárőr egyesület jöhet még szóba. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester:   véleménye  szerint  inkább  a  köveskáli  polgárőr
egyesületet támogassák, és akár többször jöhetnének járőrözni a településre. 

Dr.  Szabó Tímea  jegyző:   egy megállapodásban  rögzíteni  kell,  hogy  támogatást  nyújt  a
testület, de heti hány napon járőrözzön az egyesület a községben. 

   Kovács  Csaba  Károly  polgármester: javasolja,  hogy  a  katasztrófavédelmi  igazgatóság
kérelmét utasítsa el a testület. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

támogatás iránti kérelem elutasításáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém Megyei  Katasztró-
favédelmi  Igazgatóság  (8200  Veszprém,  Dózsa  Gy.  u.  31.)  támogatás  iránti  kérelmét
megismerte,  a szervezet részére 2015. évben támogatást nem áll módjában nyújtani. 

7. Falugondnok továbbképzési terve

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  falugondnok  jelenlegi  továbbképzési  időszaka,
tekintettel arra, hogy a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést 2010. május 7. napján
szerezte, 2010. május 7-től 2016. május 6-ig tart. 
Ezen időszak alatt a falugondnok 1 továbbképzésen vett részt, melyen 40 pontot szerzett. Így
a jelenlegi  továbbképzési  időszakban – 2016. május 6-ig – még 20 pontot kell  szereznie.
Javasolja, hogy az idei évben írják elő a képzést. 

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

11/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2015. évi 
továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2015. évi
továbbképzési tervét jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal. 

8. Vegyes ügyek 

a.) Jogcím nélküli lakáshasználat 

Kovács Csaba Károly polgármester: a  vegyes  ügyek keretében szükséges megtárgyalni  az
önkormányzati  ingatlanok  használatából  eredő  tartozások  felhalmozását.  Jogcím  nélküli
lakáshasználókról van szó, mivel a szerződés 2014. június 30. napjával felmondásra került.
Továbbra sem fizetik a bérleti díjat, ezért figyelembe véve a hatályos jogszabályokat és az
emberi  oldalát  is,  az önkormányzat  elindítana egy végrehajtási  eljárást,  illetve a bérlőkkel
egyeztetve  meghatározásra  kerülne  egy  időpont,  amikor  is  el  kell  hagyniuk  a  lakást.
Amennyiben  ezt  a  határidőt  nem tartják  be,  akkor  még  egy  hosszabbítást  biztosítana  az
önkormányzat.  Tudomása  szerint  tárgyalások  folynak  abban  az  irányba,  hogy  egy  házat
megvásároljanak. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester:   kérdezi,  hogy  biztosan  folytatnak  tárgyalást
házvásárlásra? Kérdezi továbbá, hogy lehet behajtani a tartozást? 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  úgy  tudja,  hogy  utána  érdeklődtek  egy  ingatlannak,
melyet meg szeretnék vásárolni. A hátralékot fizetésből történő letiltással lehetne behajtani. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   bírósági  végrehajtás  útján  lehet,  de  ahhoz,  hogy  bírósági
végrehajtóhoz kerüljön, ahhoz kell egy végrehajtható okirat, ami jelen esetben egy kérelem,
melyet megküldenek a közjegyzőnek, aki megnézi, hogy jogszerű-e. Ha igen, akkor kiküldi az
adósnak  azzal,  hogy  15  napon  belül  élhet  ellentmondással  az  ügyfél.  Amennyiben
ellentmondással él, akkor peres ügy lesz belőle, abban a tárgyban, hogy fennáll-e a tartozás,
ha nem, akkor végrehajtható  és jogerős lesz,  és utána lehet menni a bírósági végrehajtóhoz,
és akkor letiltják. Ez összességében  nem kevés idővel és költséggel jár, mire a végrehajtóhoz
kerül a hátralék összegének minimum a duplájába kerül az önkormányzatnak. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: első  lépésként  azt  javasolja,  hogy  üljenek  le  a
lakáshasználókkal tárgyalni és tájékoztassák őket a nem fizetés következményeiről. 

György Csaba Bernát alpolgármester:  egyetért a személyes egyeztetéssel. 
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Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   javasolja,  hogy  az  alábbi  sorrendet  fogadják  el:
személyes  egyeztetés,  befizettetés,  végrehajtás,  fizetési  meghagyás,  bírósági  út  és  végül
kilakoltatás. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

Jogcím nélküli lakáshasználatról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a jogcím nélküli  lakáshasználók –Kirnbauer  Péter,  Kirnbauer Péterné és családja  –
esetében az alábbiak szerint járjon el: 

a) személyes egyeztetés a lakáshasználókkal,
b) a lejárt lakáshasználati díj tartozás behajtására küldjön nyolc napos fizetési felszólítást

és annak nem teljesítés esetén, kezdjen eljárást, a lejárt tartozás behajtására a lakások
és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján,

c)  hívja fel  a lakás jogcím nélküli  használóját  a lakás, - felhívás átvételét  követő 15
napon  belül  történő  -  kiürítésére  és  a  tulajdonos  önkormányzat  részére  történő
átadására. 

Amennyiben a lakás jogcím nélküli használója a felhívásnak a megadott határidőben nem tesz
eleget,  úgy kezdjen eljárást a lakás kiürítésére, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91.§ (1)
bekezdése alapján.  
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  b)  és  c)  pontban  foglalt
kötelezettségek nem teljesítése esetén, amennyiben a lakás használója határidő hosszabbítást
kér,  saját  hatáskörben  döntsön  arról,  hogy  az  eljárást  a  határnap  lejártát  követően
 megindítja-e, vagy a határidőt meghosszabbítja-e. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos.

b.) Tiszteletdíjról való lemondás

Dr.  Szabó Tímea   jegyző:   a  testület  részéről  van  kettő  tiszteletdíjról  való  lemondás.  Az
alpolgármester esetében módosítani szükséges a tiszteletdíjról hozott határozatot, ahol bruttó
összeget  állapít  meg  a  testület.  Ha  jól  tudja,  célként  gyermekprogramok  kerültek
meghatározásra. 
A képviselői lemondás bonyolultabb, mivel a tiszteletdíj rendeletben került megállapításra.
Tehát ott vagy az összes képviselő azt mondja, hogy legyen kevesebb a tiszteletdíj, és ebben
az esetben módosításra kerül a rendelet. Mivel egy képviselőről van szó, ezért úgy lehet, hogy
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támogatás címén befizeti az önkormányzat részére. Egyszerűbb, ha az óvoda részére fizeti be
a felajánlott támogatást. 

Szász  Virág  képviselő:   részéről  rendben  van így,  az  óvoda részére  befizeti  a  felajánlott
támogatást. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester:   ez  irányú  igényét  már  benyújtotta  januártól,  nem
lehetne, hogy ez már működjön március 1-től. 

Dr. Szabó Tímea  jegyző:   akkor lehet úgy dönteni, hogy  március 1-től nettó 10.000 Ft-tal
kevesebb tiszteletdíjban részesül az alpolgármester, mely összeget gyermekprogramokra ajánl
fel. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   javasolja, hogy az alpolgármester urat ne zárják ki a
döntéshozatalból. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  György  Csaba  Bernát
alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíj csökkentésére vonatkozó döntéshozatalból nem
zárja ki. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló
határozat úgy módosuljon, hogy a tiszteletdíj mértéke nettó 10.000 Ft-tal kevesebb, bruttó 37.
450 Ft  2015.  március  1.  napjától,  és  az  ebből  jelentkező  megtakarítást  az  Önkormányzat
gyermekprogramokra fordítja. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2015. (II. 24.) HATÁROZATA

alpolgármesteri tiszteletdíj módosításáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  György  Csaba  Bernát
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 87/2014. (X. 22.) számú önkormányzati
határozatát 2015. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Az  alpolgármester  tiszteletdíja  2015.  március  1-jétől  –  az  általa  tett  tiszteletdíjról  való
lemondásra tekintettel – bruttó 37. 450 Ft /hó.
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A 87/2014.  (X.  22.)  határozat  jelen  módosítással  nem érintett  rendelkezései  változatlanul
hatályosak. 

A  Képviselő-testület  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  csökkentésére  tekintettel  felszabaduló
összeget gyermekprogramokra fordítja.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  megváltoztatott  összegű  alpolgármesteri
tiszteletdíj  havi  rendszerességgel  történő  folyósításáról,  valamint  a  felszabaduló  összeg
átcsoportosításáról.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. március 1. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 15:40 órakor bezárja 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző
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