
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 825-4/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 07-én
16:30 órakor megtartott  nyilvános testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

Bőczi Miklósné  alpolgármester                           
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő                  
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Dr. Szabó Tímea jegyző

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző
 Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről: 

4 fő

Bőczi Miklósné polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület teljes 
létszámban jelen van, így határozatképes, az ülést 16.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendet: 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
2. 2012. évi zárszámadás elfogadása
3. Ellenőrzési jelentés elfogadása
4. Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló elfogadása 
5. Zánkai iskolába járó gyermekek étkeztetése, térítési díj kedvezménye
6. Vagyonrendelet módosítása 
7. Vagyongazdálkodási terv elfogadása
8. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet megalkotása
9. Gyermekjóléti értékelés elfogadása
10. Szálláshely üzemeltetés 



11. Vegyes ügyek

Javasolja elfogadásra a napirendet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2013. (V.07.)   HATÁROZATA

a 2013. május 07-i  ülés napirendje elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 07--i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
2. 2012. évi zárszámadás elfogadása
3. Ellenőrzési jelentés elfogadása
4. Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló elfogadása 
5. Zánkai iskolába járó gyermekek étkeztetése, térítési díj kedvezménye
6. Vagyonrendelet módosítása 
7. Vagyongazdálkodási terv elfogadása
8. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet megalkotása
9. Gyermekjóléti értékelés elfogadása
10. Szálláshely üzemeltetés 
11. Vegyes ügyek

1.)2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Bőczi Miklósné alpolgármester: az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérdezi, hogy észre-
vétel, kérdés van-e a napirenddel kapcsolatosan. 
Megállapítja, hogy nincsen javasolja elfogadásra a 2012. évi költségvetési rendelet módosítá-
sát. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2.)2012. évi zárszámadás elfogadása
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Bőczi Miklósné alpolgármester: a 2012. évi zárszámadással kapcsolatosan kérdezi, hogy van-
e észrevétel, javaslat, kérdés. Mivel nincsen, ezért javasolja az önkormányzat 2012. évi zár-
számadásának elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete
2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

3.)Ellenőrzési jelentés elfogadása

Bőczi Miklósné alpolgármester: a 2012. évi ellenőrzésekről készült előterjesztést szintén kéz-
hez kapták a testület tagjai. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nin-
csen, ezért javasolja elfogadásra  a 2012. évi ellenőrzési jelentést.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2013. (V.07.)   HATÁROZATA

a  2012. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben Balatonhenye
Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és
elfogadja azt.

4.)  Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló elfogadása 

Bőczi  Miklósné  alpolgármester:   az  iskola  2012.  évi  gazdálkodásáról  készült  beszámoló
tárgyában kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megállapítja, hogy  nincsen,
ezért   javasolja  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  2012.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló
elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2013. (V.07.)   HATÁROZATA
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A Révfülöpi Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról

Balatonhenye Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi  Általános
Iskola 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  nagyközség  polgármesterét
tájékoztassa.

Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: 2013. június 15. 

5.)Zánkai iskolába járó gyermekek étkeztetése, térítési díj kedvezménye

Bőczi Miklósné alpolgármester:  kérdezi, hogy a zánkai iskolába járó gyermekek étkeztetése 
és térítési kedvezménye tárgyában van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ismerteti a határozat javaslat 3 variációját: 

-térítési díjkedvezményt megfizeti Zánka Község Önkormányzata részére,
-a térítési díjkedvezményt részben …%-ban megfizeti Zánka Község  Önkormányzata részére,
-a térítési díjkedvezmény megfizetéséhez nem járul hozzá.

Bőczi Miklósné alpolgármester:  javasolja, hogy a térítési díjkedvezmény megfizetéséhez az
önkormányzat ne járuljon hozzá. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2013. (V.07.)   HATÁROZAT

A Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó rendszeres
 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyerekek térítési díjkedvezményéről 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Zánka  Község
Önkormányzata kérését, mely szerint járuljon hozzá a Zánkai Bozzay Pál Általános
Iskolába járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek Zánka
község Önkormányzata  által  fizetett  térítési  díjkedvezményéhez megtárgyalta,  és az
alábbi döntést hozta:
- a térítési díjkedvezmény megfizetéséhez nem járul hozzá.

Utasítja az alpolgármestert, hogy a döntésről Zánka polgármesterét tájékoztassa.
 

Felelős: Bőczi Miklósné  alpolgármester
Határidő: 2013. június 15. 
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6.)Vagyonrendelet módosítása 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  kérdezi, hogy a rendelet tervezettel kapcsolatosan van-e kér-
dés, észrevétel, javaslat. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelet tervezet társadalmi 
egyeztetése megtörtént – ugyan rendhagyó módon a hirdetőtáblán - melyre észrevétel nem ér-
kezett. 

Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja elfogadásra a rendeletet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI. 18.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

7. ) Vagyongazdálkodási terv elfogadása

Bőczi Miklósné alpolgármester:  az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, javasolja elfo-
gadásra a vagyongazdálkodási tervet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2013. (V.07.)   HATÁROZAT

1. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Balatonhenye Község 
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:

Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a)  Az  önkormányzati  vagyonnal  –  mint  a  nemzeti  vagyonnal  –  felelős  módon,  
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b)  A  vagyongazdálkodás  feladata  az  önkormányzat  teherbíró  képességéhez  igazodó,  
elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi  szükségletek  
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos  
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
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c)  Az  önkormányzati  vagyonfejlesztés  (létrehozás,  bővítés,  felújítás)  céljait  a  Képviselő  
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatás

2.Vagyon értékesítése
A  rendelkezésre  álló  szabad  vagyon  értékesítését  forgalmi  értékbecsléssel  megalapozva,  
nyilvános pályázati  kiírás alapján,  a vagyonrendelet  előírásai  szerint  a nemzeti  vagyonról  
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 
törlesztésének fedezetéül szolgálhat.

-Bérlet útján történő hasznosítás
A  lakás  és  nem  lakás  célú  helyiségek,  valamint  telkek  hasznosítása  elsősorban  bérleti
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni
kell  arra,  hogy  minél  rövidebb  ideig  legyen  kihasználatlan  állapotban,  ennek  elkerülése
érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.

-Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e)  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  vagyon-nyilvántartás  aktualizálására,  melynek
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges.

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv
szükség szerinti felülvizsgálatáról.

Felelős: Bőczi Miklósné  alpolgármester
Határidő folyamatos

8.)Közterületek elnevezéséről szóló rendelet megalkotása

Bőczi Miklósné alpolgármester: a közterületek elnevezéséről szóló rendelet tervezetet is kézhez kap-
ták a testület tagjai. Kérdezi, hogy észrevétel, javaslat van-e. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy a rendelet tervezet társadalmi egyeztetése megtörtént, mely-
re észrevétel nem érkezett. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  javasolja elfogadásra a közterületek elnevezéséről szóló rendeletet. 
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Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, 
átnevezés és a házszámozás rendjéről

 9.)Gyermekjóléti értékelés elfogadása

Bőczi Miklósné alpolgármester:  kérdezi, hogy a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
átfogó értékeléséről készült előterjesztéssel kapcsolatosan van-e észrevétel, kérdés. Megálla-
pítja, hogy nincsen, így javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2013. (V. 07.)   HATÁROZAT

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló 2012. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról szóló 2012. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja az alpolgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei 
 Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.  

Felelős: Bőczi Miklósné, alpolgármester
Határidő: 2013. június 15. 

10.)Szálláshely üzemeltetés 

Bőczi Miklósné alpolgármester: az önkormányzat épületében lévő szálláshely tárgyában szük-
séges dönteni.

Dr. Szabó Tímea jegyző:  e napirend keretében szabályozni szükséges, hogy a szálláshelyet
milyen összegű díjért hasznosítaná a testület, illetve a személyi feltételeket kellene hozzá biz-
tosítani, amely a vendégek fogadásából, kulcs átadásból, a vendég távozásakor a szálláshely
ellenőrzéséből, illetve takarításából áll. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  kérdezi a testülettől, hogy ezen feladatokat milyen formában
szabályozzák, illetve oldják meg. 
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Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: elmondja, hogy eddig ő fogadta a vendégeket, de érke-
zésük általában hétvégén, főleg az esti órákban történik, mely igen nagy kötöttséget jelent. A
takarítási feladatok ellátását munkaidőben elvégzi. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a testület dönthet úgy, hogy ezen feladatok elvégzésére valakit kü-
lön alkalmaz, vagy a  meglévő dolgozó munkaidejét megnöveli, természetesen úgy kell szabá-
lyozni, hogy biztosítani kell a pihenőidőt is. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  május 15. napjával közfoglalkoztatott is fog ellátni feladatot
a községben. Kérdezi, hogy  vele nem lehet ezen munkafolyamatot megoldani. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: közfoglalkoztatással az önkormányzat a kötelező feladatait láthatja
el. Olyan célra, mellyel az önkormányzat bevételhez jut, nem alkalmazható közfoglalkozta-
tott. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  mivel közel lakik a szálláshelyhez, így meg tudja oldani az
átadást, viszont amikor elfoglaltsága van, valaki vállalja el a helyettesítését. Kérdezi, hogy je-
lenleg milyen összegű szálláshely díja. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: a felnőttek által fizetendő összeg  2000 Ft/fő/éjszaka, a
gyermek után fizetendő díj 14 év alatt 1000 Ft/fő/éjszaka. 

Bőczi Miklósné alpolgármester: véleménye szerint ezen összegeken nem szükséges változtat-
ni, mivel nem lett komfortosabb a szálláshely. 

Lakossági résztvevő: véleménye szerint a feladatkört konkrétan meg kellene határozni és fele-
lősséggel kell elvégezni, hogy számon kérhető legyen, illetve a helyettesítését is nevesíteni
kellene. Természetesen anyagilag is érdekeltté kell tenni a feladatot ellátó személyt. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a 14 év alatt a szál-
láshely díja 1000 Ft/fő/éjszaka, 14 év felett 2000 Ft/fő/éjszaka. Személyi feltételeket az ön-
kormányzat a hivatalsegéd útján biztosítja, a kulcs átadása az Alpolgármester Asszony által
történik. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  javasolja, hogy az önkormányzat szálláshelyének hasznosítá-
sát az alábbiak szerint határozzák meg: a fizetendő díj 14 év alatt 1.000 Ft/fő/éjszaka, 14 év
felett 2000 Ft/fő/éjszaka. A takarítás a hivatalsegédi munkakör részét képezi, a kulcs vendé-
gek részére történő átadását a 2013. évi szezonban személy szerint vállalja. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2013. (V. 07.) HATÁROZATA

a  Kossuth u. 54. szám alatti ingatlan egy része 
szálláshelyként való hasznosításáról
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát,
hogy a tulajdonát képező Kossuth utca 54. szám alatti ingatlan e célra kialakított részét
szálláshelyként hasznosítja.

A szállásdíjat az alábbiak szerint határozza meg:

14 év alatti személy esetében: 1.000 Ft/fő/éjszaka 
14 év feletti személy esetében: 2.000 Ft/fő/éjszaka

A működtetéshez szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

A  takarítás,  illetve  a  szálláshely  rendben  tartása  a  hivatalsegédi  munkakör  részét
képezi, mely feladatot munkaidőben látja el. 
A szálláshely, illetve a kulcs vendégek részére történő átadását a 2013. évi szezonban
Bőczi Miklósné alpolgármester végzi. 

Felelős: Bőczi Miklósné, alpolgármester
Határidő: 2013. június 1. 

11.)Vegyes ügyek

 a.) védőnői szolgálat beszámolójának elfogadása

Dr. Szabó Tímea jegyző: a védőnői szolgálat 2012. évi beszámolóját a tegnapi nap folyamán
kézhez kapta a testület, ezt javasolja elfogadásra. 

Bőczi Miklósné alpolgármester: javasolja, hogy a testület a védőnői szolgálat 2012. évi költ-
ségvetési beszámolóját fogadja el. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2013. (V. 07.) HATÁROZATA

a védőnői szolgálat 2012. évi költségvetési beszámolója jóváhagyásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2012.
évi költségvetési beszámolóját jóváhagyja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: 2013. május 31. 

b.) Honlap működtetése

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  község  honlapjának  helyzete  több  mint  problémás,  tudomása
szerint  a korábbi  kezelő  csak szívességből  látta  el  ezt  a  feladatot.  Jelen pillanatban nincs
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megoldva,  hogy a testületi  és egyéb anyagok felkerüljenek,  ezért  ez ügyen mindenképpen
lépéseket  szükséges  tenni.  Amennyiben  a  testület  egyetért,  ajánlatokat  kér  be  a  honlap
működtetésével kapcsolatosan a hivatalhoz tartozó községek honlapjainak működtetőitől és az
ajánlatok birtokában dönthet a testület a jövőbeni működésről. 

A  képviselő-testület  egyetértett,  hogy  a  honlap  működtetésével  kapcsolatosan  ajánlatok
bekérését a Jegyző Nő kezdeményezze. 

c.) Rendezési terv jelenlegi állapota

Kulcsárné  Bertalan  Emília   képviselő:   kérdezi,  hogy  jelen  pillanatban  mi  a  helyzet  a
rendezési tervvel. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a legutóbbi testületi ülésen döntött a testület arról, hogy április 15-
ig várja a lakossági véleményeket,  melyeket  a tervezőhöz továbbított  a hivatal.  A tervező
válaszolt az észrevételekre, melyek nagy része kivitelezhető. Vannak olyan kérelmek melyek
nem teljesen problémamentesek és ezekre a tervező úgy reagált,  hogy amennyiben át  kell
dolgozni a dokumentációt,  az többletköltséggel fog járni. Ez ügyben azt javasolja, hogy a
műszaki  előadó  jelenlétében  tartsanak  egyeztetést,  melyen  a  módosító  javaslatokat
áttanulmányoznák a tervezői vélemények figyelembevételével. Megbízza az előadó kollégát,
hogy vegye fel a kapcsolatot Alpolgármester Asszonnyal. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  vélemények nélkül miért készült el a terv, miért nem
vették azokat figyelembe? 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a rendezési terv készítésének folyamata úgy alakul, hogy a testület
adja a megbízást és az egész elején a testület elfogad egy koncepciót, mely nem tartalmaz
teljes részletességgel mindent, csak a jövőre vonatkozó elképzeléseket foglalja magába. Ez
alapján  kezd  el  dolgozni  a  tervező  és  az  elkészült  anyag  kerül  megküldésre  a
szakhatóságoknak. A  jogszabály alapján a folyamatnak része a lakossági közszemlére tétel,
de az már akkor történik meg, amikor már kész van a terv. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: tulajdonképpen akkor a terv nem úgy készült el, ahogy
az önkormányzat kérte?

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ha a tervező cég mulasztott, akkor természetesen az Önkormányzat
fel kell, hogy lépjen a céggel szemben. Mindenképpen szükséges a szakmai egyeztetést záros
határidőn  belül,  mivel  ezen  információknak  nincs  a  birtokába.  Tudni  szükséges,  hogy az
önkormányzat, illetve a Polgármester Úr mit kért beépíteni a koncepcióba. 

Lakossági résztvevő:  kérdezi,  hogy a tervező által  leírt  további költségek milyen összeget
tesznek ki. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a várható többletköltség összegét nem részletezték. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő:   nem  személy  szerint   a  testület  ragaszkodott  a
változtatásokhoz, hanem azok a lakosság és  üdülőtulajdonosok részéről felmerült kérdések,
kérések. 
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Lakossági  résztvevő:  a  tervező  cég  kapott  egy  majdnem  kész  anyagot,  könnyű  volt  egy
vázlatból dolgozni. Most pedig ne a cég kérjen újabb összeget. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő:   azóta  újabb  Balaton  törvény  lépett  hatályba,  tehát
azokat is szükséges bedolgozni a tervbe. A terv a zártkerti részben csak szőlőt engedélyez,
gyümölcsöst nem, tehát annak az átdolgozása is szükséges. 

Lakossági résztvevő:   a zártkerti részeket azzal lehetne életre hívni, ha ott gyümölcsösöket
hoznának létre, és nem szőlőt, ez lenne érdeke a falunak. Tudomása szerint a tervben a tó
környékén  lévén  területen  is  korlátozva  vannak  a  lehetőségek.  Véleménye  szerint  ezen
területrészt is meg kell vizsgálni, mert ha később fejleszteni szeretne az önkormányzat a saját
ingatlanán, nehogy akadályokba ütközzön. Gondol itt arra, hogy esetlegesen egy szabadidő
központ létrehozását ne akadályozza semmi. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő:   kérdezi,  hogy  étkezési  utalványokat  mikortól
kaphatnak az önkormányzat alkalmazottjai. 

Dr.  Szabó  Tímea   jegyző:   emlékei  szerint  abban maradtak,  hogy a  költségvetés  féléves
teljesítésénél  visszatérnek  az  étkezési  utalvány   kérdésére,  mivel  akkor  költségvetési
rendeletet módosítják és akkor az is beépítésre kerül. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:   megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 17.10 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Bőczi Miklósné Dr. Szabó Tímea
alpolgármester        jegyző
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