
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 1038-4/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készlüt: Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  április  27-én
15:00 órakor  megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Tóthné Titz Éva aljegyző 
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
Horváth József Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 3 fő jelen van, így határozatképes. 2 fő Kovácsné Bodor Erika és György Csaba
Bernát  igazoltan távol van. 

Ismerteti a tárgyalandó napirendet: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló
2.) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása 
3.) 2014. évi költségvetés módosítása 
4.) Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
6.) Belső ellenőrzési jelentés
7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével 

működő társulások 2014. évi tevékenységéről
8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
9.) Gyermekvédelmi beszámoló

10.  napirendként  javasolja  felvenni  az  ülés  előtt  kiosztott  és  sürgősséggel  tárgyalandó
szociális és gyermekjóléti szolgálat térítési díj rendeletének véleményezését.

Javasolja az elhangzott napirend elfogadását. 
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Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

2015.  április 27-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. április 27-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Közrendvédelmi beszámoló
2. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása 
3. 2014. évi költségvetés módosítása 
4. Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
6. Belső ellenőrzési jelentés
7. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével 

működő társulások 2014. évi tevékenységéről
8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
9. Gyermekvédelmi beszámoló
10. Szociális és gyermekjóléti térítési díj rendelet véleményezése 

Kovács Csaba Károly polgármester: a napirendek tárgyalása előtt ismerteti  a lejárt határidejű
határozatokról készült jelentést. Javasolja a jelentés elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról  

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

1.) Közrendvédelmi beszámoló

Kovács Csaba Károly polgármester: a testület megkapta a tapolcai Rendőrkapitányság által
összeállított  beszámolót  a  2014.  évi  közrendvédelmi  tevékenységről.  A település  bűnügyi
helyzete nyugodtnak mondható, az elmúlt időszakban kettő bűncselekmény történt, kiemelt
bűncselekmény az elmúlt  öt évben  nem volt.  Egy nagyobb vagyon elleni bűncselekmény
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történt, a többi kisebb értékű lopások voltak. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés, észrevétel a
beszámolóval kapcsolatosan. 

Horváth József közrendvédelmi  osztályvezető:   pár gondolattal  kiegészítené  a beszámolót.
Balatonhenye közbiztonsági helyzete nagyon jó, függetlenül a kettő darab bűncselekménytől.
A badacsonytomaji  rendőrőrs  állománya  és  a  közrendvédelmi,  bűnügyi  osztály állománya
megfelelő intenzitással végzi, illetve látja el a feladatot a településen. A közbiztonság javulása
ennek  is  köszönhető.  Továbbá  működik  a  19  megyés  program,  mely  plusz  lehetőségeket
biztosít  a  szolgálat  ellátása  terén  és  több  közterületi  órát  tudnak  eltölteni  a  településen.
Azonban  a  kettő  darab  bűncselekmény  köszönhető  a  közterületi  jelenlét  mellett  az  éber
lakosságnak  is,  mivel  jelzéssel  éltek,  amikor  gyanús  cselekménnyel  találkoztak,  továbbá
hozzájárul  a  szerencse  is.  Ezek  a  cselekmények  megelőzhetők  megfelelő  propaganda
tevékenységgel,  amelyet  a bűnmegelőzési szolgálat  hajt végre. Amennyiben a településnek
van  rá  igénye,  a  nyár  folyamán,  falunap  alkalmával  megelőző  tevékenységet  végezhet  a
rendőrség, akár szórólap formájában is. Ezen igényt kéri, hogy az önkormányzat időbe jelezze
a  hatóság  felé  és  akkor  azon részt  tudnak venni  a  kollégák,  ezzel  is  lehet  csökkenteni  a
településen a bűncselekmények számát. A Tapolcai Rendőrkapitányság és az önkormányzat
kapcsolata jó, így kölcsönösen megadják egymásnak az információkat. A körzeti megbízott is
tájékoztatja  a  településen  történtekről,  beszámol  ¼  évente  az  általa  tett  és  észlelt
eseményekről, cselekményekről. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: megköszöni  a  beszámolót,  illetve  a  propaganda
tevékenységre tett ajánlatot, mellyel a falunap során élni fognak. 
Amennyiben nincsen kérdés, javasolja elfogadni a közrendvédelmi beszámolót. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

Balatonhenye   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó
közrendvédelmi beszámolót elfogadja. 

2.) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció elfogadása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  ezen  koncepcióra  a  pályázatok  benyújtásánál  lesz
szüksége az önkormányzatoknak. A koncepció tartalmazza az elmúlt évek értékelését, az itt
élők  életkörülményeit,  a  falu  épített  és  természetes  környezetét.  Tartalmazza  az
elképzeléseket  és  a  jövőben  megvalósítani  kívánt  célokat.   A  koncepciót  javasolja
elfogadásra. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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27/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciót az előterjesztés szerinti elfogadja.
A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  elfogadásról  a  Rendőrkapitányságot
értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: május 20.

3.) 2014. évi költségvetés módosítása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  felkéri  a pénzügyi  ügyintézőt,  hogy pár szóban csak
nagyon röviden tájékoztassa a képviselőket a módosítás szükségességéről. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:   az  előirányzatok  módosítására  azért  volt  szükség,
mivel a működési célú támogatások államháztartáson belül nagy mértékben megnövekedtek,
ezek a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi támogatások. Nőtt még a működési
bevétel,  amely a szálláshely kiadásból adódik. A felhalmozási célú támogatásokon értjük a
közműfejlesztés  állami  támogatás  részét.  Kiadási  részen  szükségessé  tette  a  módosítást  a
személyi  juttatás,  amelyet  szintén  a  közfoglalkoztatás  indokolt,  illetve  annak  bővítése,
továbbá az ezeket terhelő járulék.

Kovács Csaba Károly polgármester:   köszöni szépen a tájékoztatást,  javasolja a módosítás
elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015. (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.) Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Kovács Csaba Károly polgármester: a zárszámadás megtárgyalását törvényi kötelezettség írja
elő. Az elmúlt időszakban az önkormányzat a biztonságos működésre törekedett. Helyi adó
bevételről  elmondja,  hogy  az  csak  78  %-ban  teljesült.  Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel  a
napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért  javasolja elfogadásra a 2014.
évi zárszámadást. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2015. (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Balatonhenye Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   ezen  napirend  része  a  zárszámadáshoz  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség, melyről szintén mindenki megkapta az előterjesztést. 

A tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette. 

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Kovács Csaba Károly polgármester:   a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati
funkció kód változások okán szükséges módosítani a szervezeti és működési szabályzatot. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:   a módosítás érinti még a polgármesteri hatáskör változásokat a
szociális rendelet alapján, illetve a rendeletek kihirdetésével, kifüggesztésével kapcsolatos 5
nap csökkent 2 napra azért, hogy egy-egy rendeletet gyorsabban lehessen kihirdetni. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  köszöni szépen a kiegészítést, javasolja az elhangzottak
alapján a szervezeti és működési szabályzat elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2015. (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

6.) Jelentés a 2014. évben végzett ellenőrzésekről 

Kovács Csaba Károly polgármester:   a 2014. évben az ellenőrzés kiterjedt a falugondnoki
szolgáltatásra,  Petőfi  utca  aszfaltozására,  illetve  a  szálláshely  üzemeltetésére.  A  feltárt
hiányosságok  pótlásra  kerültek.  Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat  a  napirenddel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a jelentés elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA
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a  2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben Balatonhenye Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt.

7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével  működő társulások 
2014. évi tevékenységéről

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  az  önkormányzat  három  társulásban  vesz  részt:  a
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás, a Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás, illetve a
Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás.  Ezen napirenddel  kapcsolatos  előterjesztést  is
mindenki  kézhez  kapta.  Kérdezi,  hogy  esetlegesen  van-e  kérdés,  észrevétel,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen és így javasolja  a beszámoló elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

Önkormányzati társulások 2014. évi munkájáról 

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2014.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 

8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Kovács Csaba Károly polgármester:  ismerteti a temetővel kapcsolatosan jelenleg alkalmazott
díjakat.  Kérdezi a testületet, hogy változtassanak-e ezen díjakon. Megállapítja, hogy nincsen
javaslat,  észrevétel,  ezért javasolja a határozatot úgy elfogadni, hogy a képviselő-testület  a
temetővel kapcsolatos díjakat nem kívánja módosítani. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  köztemető  rendjéről,
használatának  és  igénybevételének  szabályairól  szóló  3/2000.  (X.  16.)  önkormányzati
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rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat  felülvizsgálta,  ami  alapján
megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: azonnal. 

9.) Gyermekvédelmi beszámoló 

Kovács Csaba Károly polgármester:   a képviselő-testület  a  beszámolót  átolvasta.  Kérdezi,
hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
2014. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. május 31. 

10.)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-fel-
vidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti
ellátások térítési díjairól szóló rendelet véleményezése

  Kovács Csaba Károly polgármester:  az ülés előtt kapták kézhez a testület tagjai a napirendre
vonatkozó előterjesztést. A Tapolca és Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában mű-
ködő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális gyer-
mekjóléti  ellátások térítési  díjáról szóló rendeletet  szükséges véleményezni.  Kérdezi,  hogy
van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja, hogy a térítési díjak elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2015. (IV. 27.) HATÁROZATA

Rendelet tervezet véleményezéséről 
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Balatonhenye  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Balaton-felvidéki  Szociális  és
Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  szóló
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadandó rendelet terveze-
tet megismerte az abban foglaltakkal egyetért. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 15:45 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő: 

Tóthné Titz Éva
aljegyző

8


