BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 1038-8/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember
22-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház.
Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly
György Csaba Bernát
Kulcsárné Bertalan Emília
Szász Virág

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea
Molnár Károlyné

jegyző
pénzügyi ügyintéző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestületből 4 fő jelen van, így határozatképes. Ismerteti a napirendet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2015. évi költségvetés módosítása
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosítás véleményezése
8. Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása
9. Viziközmű szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
12. Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Javasolja kiegészíteni a környezetvédelmi rendelet módosításával, illetve vegyes ügyekkel.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
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2015. szeptember 22-i ülés napirendjének elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. július 03-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2015. évi költségvetés módosítása
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosítás véleményezése
8. Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása
9. Viziközmű szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
11. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
12. Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
13. A helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása
14. Vegyes ügyek
Kovács Csaba Károly polgármester: a testület megkapta a lejárt határidejű határozatokról
készült előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen,
ezért javasolja elfogadásra a jelentést.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
1.) 2015. évi költségvetés módosítása
Kovács Csaba Károly polgármester: minden megkapta a költségvetés módosításával
kapcsolatos előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megállapítja,
hogy nincsen, ezért javasolja a költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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7/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Kovács Csaba Károly polgármester: kéri a Jegyző Nőt, hogy pár gondolattal ismertesse a
szabályzat módosításának szükségességét.
Dr. Szabó Tímea jegyző: alapvetően a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségek szabályozása
a korábbiakban nem szerepelt a szervezeti és működési szabályzatban. Más önkormányzatnál
végzett ellenőrzést az Állami Számvevőszék, és ennek kapcsán megállapításra került, hogy a
külső bizottsági tagok vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége nem volt külön szabályozva.
Gyakorlatilag ez olyan melléklete lesz a szervezeti és működési szabályzatnak, mely mind a
képviselők, mind a bizottságok nem képviselő bizottsági tagjainak a vagyonnyilatkozat
tételével kapcsolatos központi jogszabályban meg nem állapított szabályait tartalmazza.
Gyakorlatban ez már működött eddig is, de a külső bizottsági tagoknál valóban nem, így
ezáltal meglesznek a szabályok.
Kovács Csaba Károly polgármester:
módosítás elfogadását.

az elhangzottaknak megfelelően javasolja a rendelet

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 13/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
3.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása
Dr. Szabó Tímea jegyző: a rendelet módosításán azért kezdett el dolgozni a hivatal, mivel az
idei évtől megváltozott az állami finanszírozás rendszere. Sokkal nagyobb összegű támogatást
kapnak az önkormányzatok erre a feladatra, mint korábban, ennek azonban van ellentételezése
is. Szabályozásra került a költségvetési törvényben, hogy milyen minimális nyitvatartási
követelmények vannak a könyvtárak és a közösségi színterek vonatkozásában. Ezeket a
nyitva tartások rendbetétele megtörtént, mindenhol nyilatkozni kellett a tapolcai könyvtár
felé. Mindettől függetlenül mindegyik településen újraalkotásra kerülnek ezek a rendeletek.
Ezt a rendelet alkotási folyamatot kettő körösnek tervezte a hivatal, ez egy olyan tervezet, ami
a váza lenne az új rendeletnek. A 4. §-ban olvasható feladatok közül ki kell válogatni, hogy
mi az, ami helyben működik, illetve esetleg olyan dolog működik a településen a
közművelődéssel kapcsolatban, amiről a hivatal nem tud, és nincs szerepeltetve a rendelet
tervezetben, akkor azzal még kiegészíthető. Amennyiben ezt a tervezetet a testület átbeszéli,
akkor a soron következő ülésre elő lehet terjeszteni a végleges rendeletet. A tervezet 1. számú
mellékletét kellene átnézni. A népfőiskola is szerepel a mellékletben, ezzel kapcsolatban
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elmondja, hogy a Népfőiskola, mely korábban Balatonszepezden működött, átköltözött
Kővágóörsre, és a jövőben Káli-medence Népfőiskola néven fog működni, és keresik a
kapcsolatot a környező településekkel.
A képviselő-testület pontról-pontra átnézi a rendelet tervezetet, illetve annak 1. számú
mellékletét.
Kovács Csaba Károly polgármester:
kérdezi, hogy a kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése, mit takar.
Dr. Szabó Tímea jegyző: Oszkóval való együttműködés is nagyon jó példa erre. Valahol
kétféle település, kétféle kultúrája találkozik.
Kérdezi, hogy a 7. §-ban felsoroltakon túl más közösségi színtér, játszótér, sportpálya
működik-e a településen?
Kovács Csaba Károly polgármester: sportpálya működik a községben, ahol a falunap kerül
megrendezésre, illetve ott történik a májusfa állítás is.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a 8. §. vonatkozásában kérdezi, hogy az önkormányzat
közművelődési feladatok ellátásában kivel működik együtt a tapolcai, illetve a megyei
könyvtáron kívül?
Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy a civil szervezeteket nem kell felsorolni,
például az Oszkói Hegypásztor Kört?
Dr. Szabó Tímea jegyző: lehet úgy szerepeltetni, hogy civil szervezetekkel, szerveződésekkel
működik együtt. Kérdezi, hogy más településekkel nincsen közművelődési kapcsolata a
községnek?
Kovács Csaba Károly polgármester: Oszkó, Lukácsháza, Vasvár.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a következő ülésen fogadja el a testület a rendeletet, tehát addig
még van lehetőség kiegészítésre, bővítésre.
4.) Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Kovács Csaba Károly polgármester:
rendeletnek a módosítása?

kérdezi, hogy miért vált szükségessé ennek a

Dr. Szabó Tímea jegyző: a Kormányhivatal ez évi nyári ellenőrzése a talajterhelési díjas
rendeletekre terjedt ki. Jogszabály szerkesztési szempontból egyszerűbb egy új rendelet
megalkotása, és régi hatályon kívül helyezése. Hangsúlyozza, hogy nem új kötelezettségről
van szó, mivel eddig is volt ilyen rendelet, továbbá a fizetési kötelezettség mértékét központi
jogszabály határozza meg. A rendelet tartalmát tekintve nincsen változás.
Kovács Csaba Károly polgármester:
vonatkozik?

kérdezi, hogy ez a kötelezettség mindenkire

Dr. Szabó Tímea jegyző: aki a műszakilag rendelkezésre álló csatornára nem köt rá, azt ilyen
fizetési kötelezettség terheli.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a talajterhelési díj rendelet elfogadását.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
5.) Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat 26 m3 fára pályázhat.
Kérdés, hogy éljenek-e vele.
György Csaba Bernát alpolgármester: véleménye szerint pályázzon az önkormányzat.
Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztés alapvetően fára
készült, de a kiírásban szén is szerepel, amennyiben a testület úgy látja. Alapvetően az elmúlt
években működött a fa, ezért az előterjesztések ebben a formában készültek.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 26 m³ mennyiségben
kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 33.020,-Ft (26.000,-Ft+ Áfa).
A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
A pályázatban vállalt önerő összeget és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli
kiírása
Kovács Csaba Károly polgármester: ez az előterjesztés már legalább harmadszor szerepel napirenden. Mindenki olvasta az előterjesztést és a pályázati kiírást.
György Csaba Bernát alpolgármester: van az ismeretségi körében szennyvíz szállító, akinek
az volt a kifogása, hogy nem Révfülöpre kell szállítani.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a pályázati kiírásban már szerepel, hogy az igénybe vehető ártalmatlanító hely a révfülöpi telep.
György Csaba Bernát alpolgármester: akkor így ebben a formában már be tudja nyújtani a
pályázatát.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy aki egyetért a pályázati kiírásban foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2015. (IX. 22.) 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. november 2.
A borítékok bontása: 2015. november 10. 10: 00 óra
Eredményhirdetés időpontja: 2015. december 1. 10: 00 óra
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2016. január 1-jétől 2016. december 31.
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
7.) Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosítás véleményezése
Kovács Csaba Károly polgármester: az óvoda részéről jelzés érkezett, mely szerint egy
gyermek részére diabetikus étkezést kell biztosítani, ezért kerül sor a térítési díjak
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módosítására. Javasolja, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot el tudja
fogadni kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2015. (IX. 22.) 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: azonnal
8.) Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Kovács Csaba Károly polgármester: a gördülő fejlesztési tervet a DRV készíti el. Kérdezi,
hogy van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben nincsen, javasolja elfogadásra az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
A viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó
gördülő fejlesztési terv elfogadásával kapcsolatban
1./ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Balatonhenye Vízmű
Ellátásáért Felelőse megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház
u. 7.) által elkészített, 2016 – 2030. évre szóló Gördülő Fejlesztési Tervet, az abban
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti a Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével a 2016-2030. évekre vonatkozóan, illetve
Gördülő Fejlesztési Terv a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtására, a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat helyett és nevében történő
képviseletében.
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést, jelen döntés
alapján elkészített és aláírt meghatalmazást a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.) részére megküldje.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidők: 1. – 2./ azonnal
3./ legkésőbb 2015. szeptember 30.
4./ folyamatosan.
9.) Viziközmű szolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés
meghozatala
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a vagyonértékelés
elkészítésének határideje 2019. december 31. napjára változott. Az előterjesztésben a
határozati javaslat vonatkozásában három változat készült. Az „A” változatot javasolja
elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
A viziközmű-rendszer vagyonértékelésével kapcsolatban
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 75. Köveskál
szennyvízelvezető és tisztító viziközmű-rendszer Ellátásáért Felelőse a vagyonértékelést jelen
döntésével elhalasztja, ugyanakkor a korábban lefektetett elveknek megfelelően, a 2019.
december 31. határnaphoz igazodva és azt figyelembe véve egy új és egységes közbeszerzési
eljárás lefolytatását kezdeményezi.
Felelős:
Határidők:
10.)

Kovács Csaba Károly polgármester
1./
azonnal
2./
legkésőbb 2015. szeptember 30.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

Kovács Csaba Károly polgármester: érettségiző és a főiskolás diákok részére van ez a
pályázati lehetőség. Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon ehhez a pályázathoz.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
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Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Balatonhenye Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. október 1.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a pályázati kiírások jóváhagyását is.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati
kiírásokat jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. október 5.
11.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Kovács Csaba Károly polgármester: két évente felül kell vizsgálni a helyi esélyegyenlőségi
programot. Az előterjesztésből kiderül, hogy azt nem szükséges módosítani. Javasolja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK
56/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programját áttekintette azt módosítani nem kívánja.
Utasítja a polgármestert, hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje meg a Türr István
Képző és Kutató Intézet számára.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
12.) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése
Kovács Csaba Károly polgármester: a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kérte,
hogy a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott jogviszonyának
megszüntetéséhez, illetve az ezzel járó létszámcsökkentéshez szükséges határozati javaslatot
fogadja el a testület. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK
57/2015. (IX. 22.) HATÁROZATA
Közalkalmazotti felmentéshez nyilatkozattételről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás tagja, a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott (1 fő gépkocsi
vezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél meglevő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel
érintett személy jogviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását
támogatja, azzal egyetért.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
13.)

A helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:
testületet.

kéri a Jegyző Nőt, hogy tájékoztassa e témában a

Dr. Szabó Tímea jegyző: a júniusi testületi ülésen tanulmányozta át a testület a rendeletet,
illetve azt a rendelet tervezetet, amely olyan településekre készült, ahol még nincs
környezetvédelmi rendelet. Akkor arra jutottak, hogy helytállóak a henyei rendeletben lévő
szabályok, kivéve abban, hogy a vizek védelmére vonatkozó szabályok abban nem
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szerepeltek. Így kérte a testület, hogy ez a része kerüljön bele a rendeletbe.
A környezetvédelmi tárgyú rendeleteket elfogadásuk előtt a Kormányhivatal
Környezetvédelmi Főosztályával kell véleményeztetni. Ez a vélemény a múlt hét végén
érkezett meg, ezért az anyagadás időpontjában még nem állt rendelkezésre. Azt javasolták,
hogy a rendelet első sorában a helyes hatósági név szerepeljen (Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály). Továbbá még azt kifogásolták, hogy a
vízügyi igazgatóságnak is küldje meg a hivatal a rendeletet véleményezésre, melynek
jogszabályi alapja nincsen.
Kovács Csaba Károly polgármester: szankciók nem szerepelnek a rendeletben.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a szankcionálás egy külön téma, mely vonatkozásában tudni kell,
hogy mik azok tevékenységek, amit a testület szankcionálni szeretne és erre külön anyagot
szükséges kidolgozni.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a környezetvédelmi rendelet tervezet
elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK
10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről szóló 8/2008. (V. 13.)
önkormányzati rendelete módosításáról
14.)Vegyes ügyek
György Csaba Bernát alpolgármester: olyan panasszal keresték fel, hogy a Volán autóbusz a
település területén parkol az esti óráktól reggel 6 óráig és folyik belőle a motorolaj.
Szász Virág képviselő: sajnos a sofőr a Volántól azt a választ kapta, hogy a motor teljes felújítására nincs lehetőség, így kell közlekednie.
Dr. Szabó Tímea jegyző: véleménye szerint célravezetőbb lenne a Volán vezetőségét felhívni, vagy lehetne írni egy levelet.
Kovács Csaba Károly polgármester: mindenképpen levelet írjanak azzal, hogy a buszokon
olajfogó tálcát alkalmazzanak.
Dr. Szabó Tímea jegyző: egyébként közterületen parkol a busz?
Kovács Csaba Károly polgármester: igen közterületen, önkormányzati tulajdonon.
Dr. Szabó Tímea jegyző: olyan tartalmú levelet javasol írni, hogy a természetvédelmi terület
közepén ne folyassák az olajat.
György Csaba Bernát alpolgármester: de mi az, hogy folyik az olaj, attól még, hogy rádobnak
homokot, vagy sódert, nem oldja meg a problémát, hozzáteszi nem egy-kettő csepp olajról
van szó.
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Dr. Szabó Tímea jegyző: elkészíti a levelet a volán illetékes társaságának.
Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy az adóellenőrzések kapcsán milyen intézkedések történtek?
Dr. Szabó Tímea jegyző: Balatonhenyében 2013. év végén alkotta a testület az adórendeletet,
mely alapján 2014. év elejétől fogva felhívta a hivatal az ingatlantulajdonosokat bevallásra.
Első körben azokat, akik az adónyilvántartásban addig is szerepeltek. Azóta az adós kolléganő
a térképpel összevetette a adónyilvántartás állományát, és kigyűjtötte azokat az ingatlanokat,
amelyek eddig nem szerepeltek az adónyilvántartásban, de térkép alapján van rajtuk épület.
Jelen pillanatban ott áll a hivatal, hogy ezen ingatlanok tulajdonosai kaptak felszólítást a bevallásra, számos bevallás vissza is érkezett, még az van hátra, hogy felmérje a hivatal azt,
hogy ki az, aki nem válaszolt, így őket ismételten felszólítsa, szélsőséges esetben bírságolja.
Ez a folyamat le tud zárulni az idei évben, és ennek a munkának a befejező része az, amikor a
természetben is megvizsgálja a hivatal, hogy esetleg van-e olyan épület, ami nincsen feltüntetve, és a következő kör ezen személyek felszólítása a bevallásra és adóztatásra. A jövő év elején amint elmúlik a rossz idő, megkezdődne a helyszín bejárása, melyhez majd helyi segítségeket kérnek. Átadja azt a térképet, amelyen bejelölésre kerültek az épületes ingatlanok, melyet majd a testület vizsgáljon át, és a hivatal plusz információt szívesen fogad. Hangsúlyozza
ezen csak az szerepel, ahol a térkép szerint épület van, tehát nem tartalmaz semmilyen adótitkot. Azt majd meg kell nézni, mivel a Polgármester Úr az adós kolléganőnek jóval nagyobb
ingatlanszámot említett, mint amit a hivatal talált a térképen.
Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy a belterületre vonatkozóan is történt előrelépés?
Dr. Szabó Tímea jegyző: a térképet, amit átadott, az a zárkertre vonatkozik, de a térképes áttekintés párhuzamosan a belterületen is zajlik.
Kovács Csaba Károly polgármester: köszöni a Jegyző Nő tájékoztatását.
Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
megköszöni a részvételt és az ülést 15:24 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester
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dr. Szabó Tímea
jegyző

