
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 241-7/2014/ÁBR. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  augusztus  
26-án 10.00 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
Horváth Károly képviselő
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA

2014.  augusztus 26-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. augusztus 26-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.) Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 
2.) Ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása  

2015-2029. év között
3.) Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó nyilatkozat

           
1.) Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 

Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi önkormányzati
képviselők  és  polgármesterek  2014.  évi  választására  október  12-én  kerül  sor.  A meglévő
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bizottsági tagok mandátuma lejár, akik nyilatkoztak, hogy a jövőben is vállalják a választási
bizottsági  tagságot  egy  személy  kivételével.  Az  előterjesztésben  szereplő  tagok,  illetve
póttagok nevét ismerteti. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a  napirenddel kapcsolatosan.

Horváth Károly képviselő:   kérdezi, hogy Bodor Renáta és Bodor Károlyné között nem áll
fenn összeférhetetlenség? 

dr. Szabó Tímea jegyző: ebben az esetben nem áll fenn összeférhetetlenség, akkor lenne csak,
ha családtagjuk jelöltként indulna a választáson. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  amennyiben   nincs  több  kérdés,   javasolja  az
előterjesztésben szereplő 5 tag és 2 póttag elfogadását a választási bizottságba. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és
 póttagjainak megválasztásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az 
alábbi tagokat és póttagokat választja: 

Szilágyi Mária Katalin (8275 Balatonhenye, Kossuth utca 24.) – tag 
Blau Szilvia (8275 Balatonhenye, Petőfi utca 2.) – tag
Göndöcs Jánosné (8275 Balatonhenye, Kossuth utca 12.) – tag 
Kántor Gyula (8275 Balatonhenye, Kossuth utca 99.) – tag 
Bodor Renáta (8275 Balatonhenye, Akácfa utca 3.) – tag 

Bodor Károlyné (8275 Balatonhenye, Akácfa utca 3.) – póttag
Kulcsárné Bertalan Emília (8275 Balatonhenye, Kossuth utca 137.)  - póttag 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

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

2.) Ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv
 elfogadása  2015-2029. év között

Kovács Csaba Károly polgármester:   tájékoztatja a testületet,  hogy a törvényi előírásoknak
megfelelően  az  üzemeltető  kötelezettsége  a  gördülő  fejlesztési  terv  elkészítése,  15  éves
időtartamra.  Az  üzemeltető  a  tervet  elkészítette,  melyet  a  testületnek  kell  jóváhagyni.  A
mellékleteket a testület tagjai kézhez kapták, melyben szereplő összegeket majd az adott év
költségvetésébe be kell tervezni. Kérdezi, hogy a testület részéről van-e a gördülő fejlesztési
tervvel kapcsolatban észrevétel. 
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az ivóvízrendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési
terv elfogadását. 
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Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA

Balatonhenye Vízmű 15 éves gördülő fejlesztési tervéről 

Balatonhenye Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 2011. évi CCIX. törvény 11.§
rendelkezései  alapján az ellátásért  felelős  kötelezettségébe tartozó DRV Zrt  (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.) által  elkészített  Balatonhenyei  Vízmű 15 éves időtartamra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Gördülő
Fejlesztési Terv  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester

Kovács Csaba Károly polgármester:  a szennyvíz vonatkozásában is meg kell tervezni az előre
látható költségeket. Egyetlen költség került betervezésre,  még pedig a levegőztető berendezé-
sek felújítása, amely 2016-2019 év közé tehető, költsége 4 millió Ft. Ezen összeget a követke-
ző ciklusnak be kell terveznie a költségvetésbe. 

Vadász  Miklós  képviselő:   véleménye  szerint  ez  az  összeg  a  társulásban  lévő  minden
településre vonatkozik. 

dr.  Szabó  Tímea  jegyző:   a  felújítások  fedezete  az  eszközhasználati  díj,  melyet  a
Bakonykarszt fizet a  szennyvíz díjból m3-ként.  

Kovács Csaba Károly polgármester:   amennyiben nincs több kérdés, javasolja elfogadásra a
gördülő fejlesztési tervet a szennyvíz vonatkozásában. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA

Balatonhenye szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű 
rendszer gördülő fejlesztési tervéről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bakonykarszt  Zrt  (8200
Veszprém,  Pápai  út  41)  által  2015-2029  évek  közötti  időszakra  elkészített  beruházási,
felújítási és pótlási tervből álló 21-25858-1-005-00-12 Köveskál szennyvízelvezető és tisztító
viziközmű rendszer megnevezésű gördülő fejlesztési tervet elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Bakonykarszt Zrt (8200 Veszprém, Pápai út 41) a tervek
határidőre történő benyújtására.
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Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

3.) Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó nyilatkozat

Kovács Csaba Károly polgármester:   tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás tagjainak nyilatkozni kell,  hogy  az orvosi ügyelet átszervezéséből
adódóan  3  fő  gépkocsivezető  foglalkoztatására  esetlegesen  az  önkormányzatoknál  van-e
lehetőség.  Balatonhenye  Önkormányzata  munkahelyet,  illetve  munkaviszonyt  nem  tud
biztosítani számukra. Így javasolja a határozati javaslat „A” verzióját elfogadni. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2014. (VIII. 26.) HATÁROZATA

az orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdésekhez 
kapcsolódó nyilatkozatról

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás  tagja  nyilatkozik,  hogy  a  Tapolcai  Deák  Jenő  Kórház   részére
megbízásos  jogviszony  keretében  a  Társulási  Tanács  által  feladatellátásra  átadott  orvosi
ügyelet  átszervezése  következtében   felmentéssel  érintett   3   fő  gépkocsivezető
foglakoztatására az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat által fenntartott intézménynél
nincs lehetősége.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulás  elnökét  a  határozat  megküldésével
értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal

                                                                                                                                    
Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 10:15 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző
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