
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 825-9/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28-án
18.00 órakor  megtartott  nyilvános testületi üléséről.

Az  ülés  helye: Balatonhenye  Község  Önkormányzat  hivatali  helyisége.  (Balatonhenye,
Kossuth L.  u. 54.)

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Bőczi Miklósné  alpolgármester                           
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő                  
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Dr. Szabó Tímea jegyző

Szilágyi Mária Választási Bizottság Elnöke

Kiss Krisztina jegyzőkönyv-vezető

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület  teljes létszámban jelen van, így határozatképes.  Javasolja elfogadásra az
alábbi napirendeket 

1. Választási  Bizottság  tájékoztatója  a  választás  eredményéről,  megbízólevél
átadása

2. Polgármester eskütétele
3. Polgármesteri program ismertetése
4. Polgármester tiszteletdíjának meghatározása
5. Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK



          57/2013. (VI. 28. ) HATÁROZATA

a 2013. június 28-i ülés napirendje elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 28-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Választási  Bizottság  tájékoztatója  a  választás  eredményéről,  megbízólevél
átadása

2. Polgármester eskütétele
3. Polgármesteri program ismertetése
4. Polgármester tiszteletdíjának meghatározása
5. Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása 

1.)Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevél átadása

   Szilágyi Mária Választási Bizottság Elnöke:    tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2013. június
23-án  vasárnap  a  balatonhenyei  időközi  választás   zökkenőmentesen  lezajlott.  A  110  fő
választásra  jogosultból  73  fő  jelent  meg,  melyből  Homokvári  Lajos  jelölt  14  szavazatot,
Kovács Csaba Károly jelölt 59 szavazatot kapott.  A választás érvényes volt, jogorvoslattal
senki  sem élt.  Az időközi  választás  eredményeként  a  megválasztott  polgármester  Kovács
Csaba Károly lett. 

2.) Polgármester eskütétele

Szilágyi  Mária Választási  Bizottság Elnöke:  felkéri Kovács Csaba Károlyt  a polgármesteri
eskü letételére. 

Kovács Csaba Károly leteszi a polgármesteri esküt. 

Szilágyi  Mária  Választási  Bizottság  Elnöke:   gratulál  a  Polgármester  Úrnak  és  átadja   a
megbízólevelet.

3.) Polgármesteri program ismertetése

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   megköszöni  a  választók  bizalmát  és,  hogy
megválasztásának eredményeként képviselheti a község érdekeit. Elmondja, hogy számára azt
jelenti ez az eredmény,  hogy a falu változást, és valami újat szeretne. Programot most nem
szeretne  mondani.  Elképzelései,  ötletei  mindenképpen  vannak,  melyet  meg  fog  beszélni,
osztani  mindenkivel.  A település  a Balaton-felvidéken helyezkedik el  Magyarország egyik
legszebb vidékén, annak is a csücskén. Ezen a területen közel 10-15 ezer turista vonul át, azt
szeretné,  hogy nemcsak átvonulna a településen,  hanem egy kicsit  időzne is a községben.
Ennek a megvalósításához a falunak össze kell fognia, nyitottabbá és elfogadóbbá kell válni.
Nem lehet  gyanakvó tekintettel  zárt  kapuk mögül  szemlélni  az idegeneket,  hanem ki kell
nyitni a kapukat és az érkező vendégeket megkínálni, fogadni kell. Véleménye szerint ezek
nem nagy dolgok és a turisták tovább viszik a község jó hírnevét. Megmutathatná a falu, hogy
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tud alkotni,  tenni és akkor egyből  alkotó, élő közösséggé válik.  Ebben szeretné segíteni a
falut, ha ebben támogatják, akkor mindent elkövet annak érdekében, hogy megvalósuljon. 
Az Önkormányzat azon fog munkálkodni, hogy minél több programot szervezzen,  mely még
jobban  vonzza  a  turistákat.  Bármilyen  ötletben  áll  rendelkezésre,  ami  megvalósítható  és
hasznára  válik  a  közösségnek.  Ez  alatt  a  rövid  1-1,5  év  alatt  ezt  a  folyamatot  szeretné
elindítani  az  önkormányzat.  Kérése,  hogy  a  lakosság  segítse  az  önkormányzat  munkáját,
ötletekkel támogassák, vegyenek részt a rendezvényeken, legyenek az önkormányzat irányába
bizalommal, örömüket, bánatukat osszák meg egymással, a közösséggel, az önkormányzattal.
Megköszöni, hogy meghallgatták. 

4. Polgármester tiszteletdíjának meghatározása 

Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri az Alpolgármester Asszonyt, hogy a polgármester
tiszteletdíjának meghatározása napirendet bonyolítsa le, mivel ebben a témában személyesen
érintett. Kéri, hogy a döntéshozatalból zárja ki a testület. 

Elmondja  még,  hogy  a  polgármesteri  tevékenységgel  felmerülő  költségek  tekintetében
lehetőség van költségelszámolásra,  illetve költségátalány igénybevételére.  Személy szerint,
amennyiben a testület egyetért vele, a költségátalányt szeretné kérni. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  javasolja, hogy Kovács Csaba Károly polgármestert zárják
ki a tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntés hozatalból. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2013. (VI.  28.)  HATÁROZATA

Kovács Csaba Károly, polgármester kizárásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kovács  Csaba  Károly
polgármestert a polgármesteri tiszteletdíj meghatározása döntéshozatalból érintettsége
okán kizárja. 

Bőczi  Miklósné  alpolgármester:   javasolja  a  polgármesteri  tiszteletdíj  megállapítását   a
közszolgálati  illetményalap  3,5-szeresében,  azaz  135.275  Ft  összegben,  a  költségátalányt
pedig  a polgármesteri tiszteletdíj 25 %-ában, azaz  33.818 Ft összegben elfogadni. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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          59/2013. (VI. 28. ) HATÁROZATA

A polgármester tiszteletdíja meghatározásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kovács  Csaba  Károly
polgármester  tiszteletdíját  a  közszolgálati  tisztségviselők  alapilletményének  3,5
szeresében,  azaz  135.275  Ft  összegben,  költségátalányát  pedig  a  polgármesteri
tiszteletdíj 25 %-ában, azaz 33.818 Ft összegben állapítja meg. 

5.) Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a napirendet.

Dr. Szabó Tímea jegyző:  A  szociális alapszolgáltatás jelenleg társulás formájában 7 község
részvételével  működik,  Révfülöp gesztorságával.  Az idei évtől átalakult  a finanszírozás  és
ezáltal  nagyon  megnőttek  az  önkormányzatok  által  fizetendő  hozzájárulások.  Az
önkormányzat  kiválna a  Révfülöpi  Szociális  Szolgálatból  és  a  kistérségnél  lévő szociális
szolgálat  jogutódjának  lenne  a  tagja  2014.  január  1-től,    ahol  az  elnöki  feladatokat  a
lesenceistvándi polgármester látná el és a saját lesencei társulásánál alkalmazott módszereket
szeretné átültetni ebbe a társulásba. Ebben a társulásban jóval kedvezőbbek az önkormányzat
által  fizetendő  hozzájárulási  összegek.  A  kiválásról  szóló  döntést  június  30-ig  szükséges
meghozni. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   megköszöni a Jegyző Asszony tájékoztatását. Javasolja,
hogy   aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  a  révfülöpi  szociális  alapszolgáltató
társulásból 2013. december 31-i kiváljon, illetve 2014. január 1-től a tapolcai szolgálathoz
csatlakozzon, kézfeltartással szavazzon.

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          60/2013. (VI. 28. ) HATÁROZATA

A szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a
Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulásból 2013. december 31-i hatállyal kiválik.

A  családsegítés,  a  házi  segítségnyújtás  és  a  szociális  étkeztetés  feladatokat  2014.
január 1-jei hatállyal a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása  felülvizsgálata  eredményeként  létrejövő  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján kívánja ellátni, ezért, mint
tag  a  Társulás  Társulási  Tanácsánál  kezdeményezi  a  Társulási  Megállapodás  e

4



feladatok  tekintetében  történő  módosítását,  valamint  feladat  ellátási  megállapodás
megkötését.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Révfülöp  Szociális  Alapszolgáltató
Társulás, valamint a Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2013. június 30. 

Kovács Csaba polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 18.25 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Dr. Szabó Tímea
polgármester       jegyző
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