
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 825-12/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye   Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013. szeptember  
16-án   17 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 megbízásából Tóthné Titz Éva aljegyző  
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről megjelent: 11 fő 

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület  teljes  létszámban  jelen  van,  így  határozatképes.  Elmondja,  hogy  a  meghívóban
szereplő napirendhez képest  tárgyalni  kell  még a Bursa Hungarica Ösztöndíj  pályázathoz
való csatlakozás lehetőségét, így a megtárgyalandó napirendek az alábbiak: 

I.Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
II.A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató
III.A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
IV.A Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztató 
V.Vagyonrendelet módosítása
VI.Temető rendelet módosítása
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VII.A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
VIII.Csatlakozás LEADER közösséghez
IX.Ingyenes tankönyvellátás biztosítása – Bozzay Pál Általános Iskola (Zánka) kérése
X.Kultúrház bérbeadása díjának meghatározása
XI.Komlóska Község Önkormányzata támogatás iránti kérése
XII.Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos tá-
mogatási igény
XIII.Vegyes ügyek

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  tapolcai mentőállomás támogatási kérelmét is javasolja
napirendre tűzni. 

Kovács  Csaba Károly polgármester:  a  mentőállomás  támogatási  kérelmét  a  vegyes  ügyek
keretében tárgyalja a testület. Az elhangzottak alapján javasolja elfogadásra a  napirendet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          72/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

a 2013. szeptember 16-i ülés napirendje elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 16-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

I.Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
II.A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató
III.A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
IV.A Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztató 
V.Vagyonrendelet módosítása
VI.Temető rendelet módosítása
VII.A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
VIII.Csatlakozás LEADER közösséghez
IX.Ingyenes tankönyvellátás biztosítása – Bozzay Pál Általános Iskola (Zánka) kérése
X.Kultúrház bérbeadása díjának meghatározása
XI.Komlóska Község Önkormányzata támogatás iránti kérése
XII.Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsola-
tos támogatási igény
XIII.Vegyes ügyek

I.Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  hátrányos  szociális
helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók vehetik igénybe ezt a fajta támogatást, amennyiben
az  önkormányzat  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  ehhez  az  ösztöndíj  pályázathoz

2



csatlakozik. Kettő típusú pályázati kiírás van: az „A” típusú  azon tanulókra vonatkozik, akik
már felsőfokú képzésben részesülnek, a „B” típusú pedig az érettségi előtt állókra vonatkozik.
Az  ösztöndíj  rendszerhez  a  csatlakozás  a  nyilatkozat  megküldésével  történik,  melynek
határideje október 11. A nyilatkozat visszaküldése nem jár anyagi kötelezettségvállalással, a
benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről az önkormányzat.

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő: véleménye  szerint  az  önkormányzat  adja  meg  a
lehetőséget, hogy igénybe vehessék ezt a fajta támogatási formát. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy  amennyiben a testület megállapít
támogatást, az már az  önkormányzat 2014. évi költségvetését terheli. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja, hogy aki a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozással egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          73/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

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  2014.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2014.  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: azonnal

Tóthné Titz Éva aljegyző:   a pályázatok elbírálásához szabályzat elfogadására van szükség,
mely az előterjesztés részét képezte. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a szabályzat tervezet 2. számú pontját ki kell egészíteni
azzal, hogy az önkormányzat a balatonhenyei állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére
biztosítja a támogatást. Továbbá a szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelően meg kell
állapítani, hogy ki jogosult a támogatásra. Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150
%-ával számol az önkormányzat, akkor azt jelenti, hogy a pályázatot benyújtó családjában az
egy főre eső jövedelem 42.750 Ft alatt kell, hogy legyen. 
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Tóthné Titz Éva aljegyző:  Kormány rendelet írja elő, hogy a szabályzatban milyen szociális
és  rászorultsági   helyzetet  lehet  figyelembe  venni.  A szabályzat  tervezetben  szereplő  óra,
illetve  forint  összeg csak iránymutatás  a  testület  számára.  Pontosan kiegészítésre  szorul  a
szabályzat  tervezetben  az  utazás  idejének  meghatározása,  melyre  a   tervezetben  javasolt
időpont  2  óra.  Továbbá  a  közös  háztartásban  élők  lakhatási  költség  határát  is  meg  kell
határozni, mely szintén egy szempont a pályázat elbírálásánál. A tervezetben meghatározott
összeg 20.000 Ft. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a  tervezetben foglalt összegekkel  javasolja elfogadni a
Bursa  Hungarica  Ösztöndíj  pályázatra  vonatkozó  bírálati  szempontokat  tartalmazó
szabályzatot. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          74/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzat elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzatot elfogadja. 

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

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző:  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  külön  határozatban
szükséges még elfogadni  a   központilag meghatározott  pályázati  kiírást,  mely kiegészül  a
képviselő-testület által előzőleg  elfogadott szabályzatban foglalt feltételekkel. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   javasolja,  hogy  aki  a  pályázati  kiírással  egyetért
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          75/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

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
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Határidő: 2013. október 14. 

II. A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató

Kovács Csaba Károly polgármester: a törvény szerint az első félévi gazdálkodásról tájékozta-
tót kell készíteni, melyet a testülettel ismertetni kell. Felolvassa az előterjesztésben foglalta-
kat. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: tájékoztatásul elmondja, hogy Balatonhenye község I.
félévi gazdálkodása nagyon kiegyensúlyozott volt, az előirányzatoknak megfelelőn gazdálko-
dott, azokat  nem lépte túl. Az állam egészítette ki a támogatásokat szerkezet átalakítási támo-
gatás címén 707 e Ft összegben. A szálláshely bérbeadásból származó bevétel és a beérkezett
adományok csak előirányzatként szerepelnek, mivel júliusban, illetve augusztus elején történ-
tek a befizetések, melyek a ¾ éves teljesítéskor fognak jelentkezni. Közműfejlesztési támoga-
tás kifizetése történt 13.000 Ft összegben. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy a lakóingatlan bérbeadásából nem folyt
be összeg? 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tájékoztatásul elmondja, hogy azért nem szerepel ösz-
szeg, mivel a bérlőnek túlfizetése volt.

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:   a központi könyvtártól történő ellenőrzés alkalmával
azt mondták, hogy az önkormányzat nem kap támogatást, viszont a költségvetési beszámoló-
ban szerepel könyvtár támogatás. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: közművelődési tevékenységre nyújtja ezt a fajta támo-
gatást  az állam megkötés nélküli felhasználásra, viszont a kistérségi könyvtár támogatás nin-
csen. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi még, hogy a számlázott szellemi tevékenység,
mit foglal magába. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:   a számlázott szellemi tevékenység ügyvédi költséget
jelent az útvásárlás kapcsán. 

Kovács Csaba Károly polgármester: amennyiben nincs több  kérdés, észrevétel, javasolja elfo-
gadásra az önkormányzat gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          76/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

Az Önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
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Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  éves  költségvetés
végrehajtásának első félévi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának első
félévi  helyzetéről  szóló  tájékoztatót  –  az  előterjesztésnek  megfelelően  9.608.eFt  teljesített
bevétellel és 8.271 eFt teljesített kiadással elfogadja.

III. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:   felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy a napirenddel kap-
csolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Molnár Károlyné pénzügyi  ügyintéző:   az önkormányzat  költségvetési   támogatásánál volt
előirányzat módosítás, mivel a szerkezet átalakítás jogcímén kiegészítették az önkormányza-
tok általános működését 707 e Ft-tal. Felhalmozási költségvetési támogatás címén  érkezett
13.000 Ft,  a közműfejlesztés kifizetésére. Személyi juttatásoknál történt változás a cafetéria
betervezése okán. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki  a költségve-
tési rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2013. (IX. 30. ) önkormányzati rendelete  a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. 
(III. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

IV. A Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. I. félévi  helyzetéről szóló tájé-
koztató 

Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy nemcsak az önkormányza-
toknak, hanem az intézményeknek is június 30-i fordulónappal költségvetési beszámolót kell
készíteni és a Magyar Államkincstár részére megküldeni. Így van ez a Köveskáli Védőnői
Szolgálattal is. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a védőnői szolgálatnál a személyi jut-
tatások azért alacsonyabbak, mivel jelenleg részmunkaidős védőnő dolgozik,  a pályáztatás el-
lenére nincs az állásra jelentkező. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadásra a köveskáli védőnői szolgálat I. fél-
évi költségvetéséről készült beszámolót. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          77/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. első félévi gazdálkodásáról
 szóló tájékoztató elfogadásáról

Balotonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskáli  Védőnői  Szolgálat
2013. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadja. 

V. Vagyonrendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester: e napirend keretében is az önkormányzatnak törvényi kö-
telezettségének kell eleget tenni. A vagyon törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül
rendeletben kell szabályozni az önkormányzat vagyonelemeit. Ennek a rendelet alkotási köte-
lezettségének az önkormányzat eleget tett 2013. májusában. Viszont jelen ülés során a rende-
let módosítást úgy kell elfogadni, hogy már tartalmazza mellékletként a vagyonelemek felso-
rolását a törvényben meghatározott csoportosítások szerint. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy eddig is szabályozva voltak az ön-
kormányzat vagyonelemei a kataszterben, viszont a törvényi rendelkezések alapján az önkor-
mányzati rendeletnek is tartalmaznia kell részletesen a vagyonelemeket. 

Kovács Csaba Károly polgármester: amennyiben kérdés, észrevétel nincsen, javasolja elfoga-
dásra az önkormányzati rendelet módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2013. (IX. 30. ) önkormányzati rendelete  az önkormányzat vagyonáról, 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI. 18.)

önkormányzati rendelete módosításáról 

VI. Temető rendelet  módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester: az  alapvető jogok biztosa vizsgálta az önkormányzatok
temető  rendeletét  összehasonlítva  a  magasabb  szintű  jogszabállyal.  A  vizsgálat
eredményeként tett intézkedés alapján szükséges a rendeletek módosítása.  Érdemi változás
nincsen a rendelet tekintetében. Ismerteti a rendelet tervezetben foglaltakat szó szerint. 
Kérdezi,  hogy van-e  kérdés,  észrevétel  a  rendelet  tervezettel  kapcsolatosan.  Megállapítja,
hogy  nincsen,  ezért  javasolja  elfogadni  a  köztemető  rendjéről,  használatának
igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítását. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (IX. 30. ) önkormányzati rendelete  a köztemető rendjéről, használatának
igénybevételének szabályairól szóló 3/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

VII.A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Kovács Csaba Károly polgármester: kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy a napirenddel kapcsola-
tosan tájékoztassa a testületet. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: az új önkormányzati törvény rendelkezéseivel összhangba kell hoz-
ni a képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzatát. Mivel a módosítás jelentős ren-
delkezést érint, így célszerűbb egy új rendelet megalkotása. A  rendelet tervezet a törvény ál-
tal  megfogalmazott  kötelező elemeket  tartalmazza.  A szervezeti  és működési  szabályzat  a
képviselő-testület működésére vonatkozó szabályzat. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  kéri a képviselő-testületet, hogy aki a szervezeti és mű-
ködési szabályzat újraalkotásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013. (IX. 30. ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatáról 

VIII. Csatlakozás LEADER közösséghez

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: elmondja,  hogy  ezen  napirend  tárgyalása  szóbeli
előterjesztés  alapján  történik.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  év  első  felében  az
önkormányzat  nyújtott  be   pályázatot  a  Zalai  Dombhátaktól  a  Vulkánok  Völgyéig
Egyesülethez  a  falu  közösségi  terének,  illetve  rendezvényeinek,  valamint  a  szobák
kialakításának  támogatására.  Mivel  az  önkormányzat  a  leader  egyesület  ülésein  nem volt
jelen, annak nem tagja, továbbá a határidőből kicsúszott, így a pályázat nem nyert támogatást.
Tárgyalásokat  folytatott  a  leader  közösség vezetőjével,  aki  felajánlotta  a  lehetőséget  arra,
hogy az önkormányzat  a leader  közösségnek tagja legyen,  így első kézből értesülhetnek a
pályázati  lehetőségekről.  Ezért  javasolja  a  testületnek,  hogy  Balatonhenye  Község
Önkormányzata lépjen be a leader közösségbe, melyhez testületi döntés szükséges. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy az egyesületbe való belépés jár-e tagdíj
fizetési kötelezettséggel. 

Kovács Csaba Károly polgármester: pár ezer forintos költséggel jár, de pontosan utánajár. 
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Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  tudomása szerint nem kell az egyesület felé tagdíjat 
fizetni. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek, hogy mindenképpen 
csatlakozzon az önkormányzat ehhez a közösséghez. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          78/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

Leader közösséghez való csatlakozásról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesülethez (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.)
történő csatlakozás ügyében tárgyaljon. 

IX. Ingyenes tankönyvellátás biztosítása – Bozzay Pál Általános Iskola (Zánka) kérése

Kovács Csaba Károly polgármester:  ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a zánkai általános
iskola igazgatója azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az ingyenes tankönyvellátás biz-
tosításához hozzájárulást kérjen. A község vonatkozásában 2 fő támogatásra szoruló tanuló
van. A kiegészítendő összeg összesen 7.583 Ft, melyre az iskolának egyéb forrás nem áll ren-
delkezésre. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  bejelenti, hogy e napirend vonatkozásában személyesen
érintett, kéri a döntéshozatalból történő kizárását. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   javasolja, hogy az ingyenes tankönyvellátás biztosítása
tárgyában a döntéshozatalból Kulcsárné Bertalan Emília képviselőt érintettsége okán zárja ki
a képviselő-testület. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül,  1  tartózkodással  Kulcsárné Bertalan Emília, képviselőt a döntéshozatalból kizárta. 
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Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a balatonhe-
nyei szociálisan  rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátása érdekében az állami támogatás
kiegészítésére 7.583 Ft összeg kifizetését. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          79/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

Ingyenes tankönyvellátás biztosításáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bozzay Pál Általános Iskolában
tanuló  balatonhenyei  szociális  rászoruló  tanulók  ingyenes  tankönyvellátása  biztosítása
érdekében  az  állami  támogatás  kiegészítésére  7.583,-  Ft  összeg  kifizetését  hagyja  jóvá.  
A  jóváhagyott  összeget  „A  Zánkai  Iskoláért  Alapítvány”  73200062-11200228-00000000.
számlaszámra kell utalni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Iskolát értesítse, valamint
intézkedjen a meghatározott összeg utalásáról.

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

X. Kultúrház bérbeadása díjának meghatározása

Kovács Csaba Károly polgármester:  elmondja, hogy eddig nem volt szabályozva a kultúrház 
igénybevétele, melyről véleménye szerint dönteni kellene, javasolja, hogy a testület határozza 
meg az igénybevétel díjait. 

Kulcsárné Bertalan Emília  képviselő:  elmondja,  hogy eddig az árusítás során a  bérleti  díj
1.500 Ft volt, 2 órás időtartamra. Egy-egy ilyen vásár alkalmával túl  nagy forgalom nincsen,
így véleménye szerint ezen a díjon ne változtassanak. 

Bőczi Miklósné alpolgármester: véleménye szerint célszerű lenne egy esküvő esetére Ft/alka-
lom díjat megállapítani, de egy kisebb családi rendezvény, például születésnap megrendezésé-
re óradíjat lehetne meghatározni, mivel az pár óra alatt lezajlik. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:   kérdezi, hogy a megállapítandó díjak mindenkire vo-
natkoznak falubeliekre és az idegenekre is egyaránt? 

Kovács Csaba Károly polgármester: diszkriminálni nem lehet. 

Lakossági résztvevő:   a lakosságnak soha nem kellett fizetni a kultúrház használatáért akár
sport rendezvényre, akár más célra használta a helyiséget. 
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Kovács Csaba Károly polgármester: a közösségi célt szolgáló rendezvények esetében a helyi-
ség használat  díjmentes. Ezek az intézkedések egyáltalán nem a falu ellen szólnak, hanem
amellett, hogy az önkormányzat némi bevételhez jusson. 

Lakossági résztvevő:  nyolc évvel ezelőtt családi rendezvény megtartásához 1.000 Ft bérleti
díjat fizetett az önkormányzatnak. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  véleménye szerint 5 órás időintervallumig állapítsanak
óradíjat 750 Ft/óra összegben, 5 óra feletti igénybevételre pedig 10.000 Ft-ot. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  véleménye szerint a 10.000 Ft sok.

Kovács Csaba Károly polgármester: 

- zártkörű igénybevétel esetén (bál, esküvő stb.) 10.000 Ft/alkalom összeget javasol, 
- 5 órás időtartamot meg nem haladó rendezvény esetén 750 Ft/óra bérleti díjat,  
- nyilvános, bevételeket eredményező igénybevétel (vásár, árubemutató) esetében pedig

szintén 750 Ft/óra összeget javasol. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  felhívja a figyelmet, hogy fontos az a meghatározás, hogy „bevéte-
leket eredményező igénybevétel”, példának említi, hogy ha egy aerobic oktató kibérli a helyi-
séget és azon résztevőktől pénzt kér, akkor bevételt eredményező igénybevételről beszélünk.
Ezen díj megállapításánál ezt vegye figyelembe a testület. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  véleménye szerint maradjon az egységes díj 750 Ft/óra
összegben. 
Javasolja  az előbb említetteknek  megfelelően a  kultúrház  igénybevételéért  fizetendő  díjak
meghatározását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          80/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

Kultúrház bérleti díjainak meghatározásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a kultúrház bérleti  díjakat  2013.
október 15-től az alábbiak szerint határozza meg:

- zártkörű igénybevétel,  rendezvények esetén: (bálok, esküvők, egyéb családi ren-
dezvények) esetén 10.000Ft/ alkalom, illetve 750 Ft/óra (öt óránál hosszabb igény-
bevétel esetén a  10.000 Ft/alkalom díj fizetendő, )

- nyilvános,  bevételeket  eredményező  igénybevétel  esetén,  (árubemutató,  árusítás
esetén)  750 Ft/óra

- kulturális, sport, oktatási célú, bevételeket eredményező igénybevétel esetén: 750
Ft/óra

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a lakosságot. 
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Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: október 1.

XI. Komlóska Község Önkormányzata támogatás iránti kérése

Kovács Csaba Károly polgármester.  ismerteti  Komlóska Község Önkormányzata kérelmét,
aki közadakozásból szeretne templomot építeni és ehhez kérik az önkormányzatok támogatá-
sát faragott  terméskő, föld  illetve anyagi segítség formájában. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő:  véleménye  szerint  a  kérést  ne  támogassa  a  képvi-
selő-testület. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja, hogy az önkormányzat forráshiányra hivatko-
zással ne támogassa Komlóska Önkormányzat kérését, viszont a mozgalommal kapcsolatos
egyetértését nyilvánítsa ki. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          81/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  üdvözli  a  Világ  Királynője
Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségeivel, értékrendjével egyetért. 
A  képviselő-testület  kéri  az  egyházi  és  világi  vezetőinket,  hogy  támogassák  és  tegyék
lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten a Szent Anna réten. 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete  forráshiány  okán  támogatást
nyújtani nem tud. 

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester

XII. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcso-
latos támogatási igény

Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri az Aljegyző Asszonyt a napirend ismertetésére. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  Tapolca és Környéki Önkormányzati  Társulás elhatározta, hogy
létszámcsökkentést valósít meg a belső ellenőr vonatkozásában, 2013. december 31. napjával.
A társulásnak lehetősége van  állami támogatás igénybevételére. A társulás tagjainak, az ön-
kormányzatoknak  határozatot  kell  hoznia  olyan  tartalommal,  hogy adott  önkormányzatnál
ilyen jellegű foglalkoztatásra nincs lehetőség. Továbbá arról, hogy az egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének benyújtását támogatja. 
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Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  kérdezi, hogy a létszámcsökkentésből adódó költsége-
ket 100 %-ban vissza lehet igényelni. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  a költségek 75 %-át téríti meg az állam.

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a társulás létszámcsökkentési döntésével kap-
csolatos támogatási igény benyújtásának elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          82/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével
 kapcsolatos támogatási igény jóváhagyásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
támogatást  igénylő  fenntartói  körén  belül  működő  intézményénél  a  meglévő  üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében a támogatást  igénylő fenntartói körén kívüli
Balatonhenye  Község  tag  önkormányzatnál  a  létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen
foglalkoztatottak  jogviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az
intézmény  tervezhető  létszám  -  ,és  álláshely  átcsoportosítás  lehetőségének  felülvizsgálata
eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.

A  Társulási  Tanács  54/2013.(VII.31.)  számú  határozatával  döntött  arról,  hogy  a
létszámcsökkentés  keretében  érintett  foglalkoztatottaknak  a  jogviszonyban  töltött  idő
folyamatosságának  megszakítása  nélküli  továbbfoglalkoztatására  nincs  lehetőség  az  alábbi
munkakörben:   belső ellenőr 1 fő
                                   
Balatonhenye  Települési  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanács  55/2013.(VII.31.)  határozatával  elfogadott,  a
társulás  létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás
igénylésének  -  Magyar  Államkincstárhoz  a  törvényes  előírások  betartásával  történő  -
benyújtását támogatja, azzal egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly  polgármester
Határidő: azonnal

XIII. Vegyes ügyek 

a.) Mentőállomás támogatás iránti kérelme
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Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  tapolcai  mentőállomás  kérelmét  ismerteti,  akik
légzésfigyelő  monitor  vásárlásához  kérnek  támogatást.  A  monitor  költsége  1.016.000  Ft.
Mivel ez a készülék életet menthet, ezért egy minimális összegű támogatást mindenképpen
javasol. 

Molnár  Károlyné  pénzügyi  ügyintéző:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  ezen  célra  a
költségvetésben 15.000 Ft van elkülönítve. 

Lakossági résztvevő: véleménye szerint ki kell függeszteni ezt a kérést, hogy minél szélesebb
körben tudjanak erről és így magánszemélyek is támogathatják ezt az eszköz beszerzést. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  köszöni  a  lakossági  résztvevő  javaslatát,  ki  fogják
függeszteni a hirdetőtáblán a mentőállomás megkeresését a számlaszámmal együtt. 
Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy a  légzésfigyelő  monitor  vásárlásához nyújtsanak  a
mentőállomás részére 15.000 Ft támogatást. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          83/2013. (IX. 16. ) H ATÁROZATA

Tapolcai Mentőállomás támogatásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Mentőállomás
kérelmére a légzésfigyelő monitor beszerzéséhez 15.000 Ft-tal hozzájárul. 

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Tapolcai  Mentőállomás  felhívását  a  hirdetőtáblán
tegye közzé. 

b.) Wass Albert  Könyvtár ajánlata

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  könyvtár  felajánlott  egy  egységcsomagot  az
önkormányzatnak,  mely  irodaszerekből  áll  (ragasztó,  zsírkréta  stb.)  melynek  fejében
szeptember  és  november  hónap közötti  időszakban egy csuhé kiállításra  kerül  sor  Szigeti
Mária munkáiból. Kézműves foglalkozások lesznek „jó játék a papír” néven, illetve Márton
napi  lámpás  készítés,  továbbá  téli  dekoráció  készítés.  Gárdonyi  Géza  születésének  150.
évfordulója, illetve az őszi  nevezetes napok a paraszt kalendáriumban című előadások közül
lehet  még  választani.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  ezek  az  előadások  ingyenesek  és  a
tapolcai könyvtár által hozott előadók tartják. 
Javasolja,  hogy  a  könyvtár  által  kínált  rendezvény  lehetőségeket,  illetve  egységcsomagot
fogadják el. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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A Wass Albert Könyvtár és Múzeum által tartandó 
rendezvények elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Wass  Albert  Könyvtár  és
Múzeum  (8300  Tapolca,  Batsányi  u.  1.)  által  adományozott  irodaszer  egységcsomagot
köszönettel elfogadja. 

A  Könyvtár  által  2013.  szeptember  és  november  hónap  közötti  időszakban   tartandó
rendezvények (kiállítás, előadások)  megtartását támogatja, azokat elfogadja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Wass  Albert  Könyvtár  és  Múzeumot  a  döntésről
tájékoztassa. 

Határidő: folyamatos.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester. 

c.) H1 Telekom ajánlata 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a H1 Telekomtól kapott az önkormányzat egy ajánlatot
az  önkormányzati  telefon  vonatkozásában,  mely  díjcsomag  váltással  járna,  anyagi
kötelezettség nélkül, alacsonyabb perc díjakkal. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  elmondja, hogy figyelemmel kell arra lenni, hogy az
előző telefontársaságnál az önkormányzat hűségnyilatkozatot írt alá. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  annyi kérésük volt, hogy az elmúlt félév legmagasabb
összegű  számláját  kellene  a  cég  felé  megküldeni.  Köszöni  a   pénzügyes  kolléganő
tájékoztatását,  az  üzletkötő  hölggyel  újra  felveszi  a  kapcsolatot  a  hűség  nyilatkozat
vonatkozásában és újratárgyalja. 

d.) Falunapi elszámolás 

Kovács Csaba Károly polgármester:  tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a falunapi rendezvény
90.000 Ft-ba került. Elmondja, hogy a lakosság részéről jelentős volt a részvétel, valamint a
felajánlások a tombola céljára, melyek mind helyből történtek, helyi készítésű és termelésű
termékek kerültek kisorsolásra. Ezúton is köszöni a falu lakóinak a részvételét, segítséget,  a
falu  lakói  közül  nagyon  sokan  komoly  társadalmi  munkát  fektettek  bele  a  rendezvény
lebonyolításába. 

e.) Önkormányzati lakások bérleti díja

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  bérlakások  bérleti  díjai  nem  érkeztek  meg  az
önkormányzat  számlájára.  Ezért  kéri  a  képviselő-testületet,  hogy  az  önkormányzati
bérlakások bérleti díját, szerződéseit vizsgálja felül. Javasolja, hogy aki a bérleti szerződések
felülvizsgálatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti 
szerződésének felülvizsgálatáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő ingatlanok 
vonatkozásában a szerződéseket felülvizsgálja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester. 

f.) Falugondnoki szolgálat

Kovács Csaba Károly polgármester:  az elmúlt  kettő hónapban tapasztaltak alapján kívánja
tárgyalni  a  falugondnoki  szolgálat  működését.  A  szolgálattal  kapcsolatosan  nagyon  sok
probléma merült  fel,  sok vita  van a  faluban ebben a témakörben.  A probléma megoldása
érdekében azt javasolja, hogy a falugondnok a szakmai programban foglaltaknak megfelelően
törekedjen arra,  hogy a falugondnoki  munkakörrel  kapcsolatos adminisztrációs  feladatokat
pontosabban  lássa  el,  az  abban  foglalt  szabályokat  tartsa  be.  A   munkaszervezés  során
törekedjen arra, hogy  az minél gazdaságosabban történjen. 
Ezért felkéri a falugondnokot, hogy november elejére készítsen egy beszámolót 2012-2013.
évben  végzett  falugondnoki  tevékenységéről,  statisztikai  adatokkal  alátámasztva.
Segítségképpen  a  részletes  támpontokat  meg  fogja  adni.  A  beszámolót  november  hónap
folyamán tartandó közmeghallgatás során ismertetik a lakossággal. Kéri a lakosságot, hogy a
beszámoló megismerése után mondják majd el a véleményüket. A szolgálatra az állam 1.990
e  Ft-ot  biztosít,  mely  a  bérre  és  a  járulékokra  elegendő  csak,  illetve  a  gépjármű  éves
biztosítási  díjára.  Üzemanyagra,  illetve  kenőanyagra  éves  szinten   kb.  470  e  Ft-ot  kell
fordítani, a kötelező feladatellátásra,  azaz a gyermekek köveskáli óvodába történő szállítására
éves  szinten  120  e  Ft-ot  kell  fordítani.  A  szociális  étkeztetés  megoldása  is  szintén  a
falugondok feladata, melynek szállítása szintén Köveskálról történik. Ezeken a feladatokon
felül  vannak  még  a  lakossági  igények.  Tehát  a  kötelező  feladatok  ellátása  nagyon  sok
kiadással jár az önkormányzatnak, ezért próbálta a beteg szállításokat, illetve az egyéb utakat
csökkenteni. A legszükségesebb mértékben és legrászorultabbak körében kellene a szolgálatot
igénybe venni. 
Ezzel a rendelkezéssel nem az a célja, hogy bárkit megbántson, megsértsen, hanem az, hogy a
falugondnoki  adminisztráció  pontosabb  legyen  és  a  2012-2013.  évi  tevékenységre
mindenkinek rálátása legyen. 

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző:  testületi  döntés  ebben a  témakörben   nem szükséges,  mivel  a
falugondok  munkáltatója  a  polgármester  és  munkáltatói  hatáskörben  dönthet
beszámoltatásról.  Tudomása  szerint  a  falugondnok  munkájáról  minden  évben  történik
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beszámoló készítés a testület felé. A testületnek abban kell esetlegesen dönteni, ha a szakmai
programot kívánja módosítani a jogszabályi kereteken belül. 

Lakossági résztvevő:   kérdezi, hogy ezek után, ha kapnak valamilyen vizsgálatra időpontot,
akkor a falugondok megoldja-e a szállítást. Személy szerint ő volt az, akinek a polgármester
visszautasította a szállítását. 

Lakossági résztvevő:  soha nem vette igénybe a buszt, pedig lett volna oka rá, mert komoly
betegsége volt. 

Kovács  Csaba Károly polgármester:   elnézést  kér,  de  a  cél  az,  hogy a buszt  takarékosan
használja  az  önkormányzat.  A  háziorvossal  is  fog  egyeztetni  a  betegek  beutalásával
kapcsolatosan, illetve az időpontok összehangolása tekintetében. Nem megszüntetni szeretné
a buszt, csak ésszerűsíteni. 

Lakossági résztvevő:  2-3 hónappal későbbre adják az időpontokat a szakrendeléseken. 

Lakossági  résztvevő: véleménye  szerint  meg  kell  vizsgálni  annak  lehetőségét,  hogy  az
igénybevevő benzin hozzájárulást fizessen. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  falugondnoki  tevékenységen  belül  nyújtandó
szolgáltatások  térítésmentesek.  Magán  célú  használatra  fizetendő  díj  volt  korábban
szabályozva, de ennek mindenképpen utána néznek. 

Lakossági résztvevő:  elmondja, hogy az ő hozzátartozóját rendszeresen, minden héten  kell
szállítani  kezelésre  Veszprémbe,  nyugodtabb  lenne,  ha  kifizethetné  a  térítési  díjat  és
biztonságba tudhatja a hozzátartozóját. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  ígéretet tesz arra, hogy mindenképpen utána járnak, hogy van-e
lehetőség  arra,  hogy  egy  esetleges  önköltségi  árat  vezessenek  be  a  falugondnoki  busz
használata során.  Semmiképpen nem vállalható fel az, hogy olyan rendelkezéseket hozzon a
testület, amellyel esetlegesen veszélybe kerül az állami támogatás. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  köszöni szépen a részvételt és az aktív hozzászólásokat a
képviselő-testület ülését 19.00 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Dr. Szabó Tímea
polgármester            jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:

Tóthné Titz Éva
aljegyző
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