
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-21/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 10.
napján 09:00 órakor megtartott rendkívüli 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:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából:
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület  4  fővel  határozatképes,  1  fő  igazoltan  van  távol.  A  rendkívüli  ülés
összehívásának  apropója  az,  hogy  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  hibákat  kell
javítani,  illetve  hiányosságokat  szükséges  pótolni.  Javasolja,  hogy  aki  a  Szervezeti  és
Működési Szabályzat módosításával tárgyú napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2018. (XII. 10.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. december 10-i rendkívüli 
ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja,  hogy a rendelet  módosítására vonatkozó
anyagot  mindenki  megkapta  gyakorlatilag  technikai  dologról  van  szó,  egy-két  kiigazítás,
illetve  hiányosság  pótlása  történik  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban,  melyek  az
alábbiak: 

- A 041232 Start-munka program téli  foglalkoztatás helyébe az új elnevezés 041232
Start-munka program –Téli közfoglalkoztatás megnevezés lép.
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- A 082092  Közművelődés-  hagyományos  közösségi  kulturális  értéke  helyébe  az  új
elnevezés  082092  Közművelődés-  hagyományos  közösségi  kulturális  értékek
gondozása megnevezés lép.

- A 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat helyébe az új megnevezés 104042 Család
és gyermekjóléti szolgáltatások megnevezés lép.

Továbbá 042120 számon Mezőgazdasági támogatások kormányzati funkció kerül még bele a
mellékletbe.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
javasolja a rendelet elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2018. (XII. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 Balatonhenye Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 9:15 órakor 
bezárja. 

K.m.f. 

Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő:

Danis Orsolya
pénzügyi ügyintéző
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