
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 241-10/2014/ÁBR. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.október  22-én
18:00 órakor  megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Kultúrház. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát képviselő
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Szabó Tímea jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Meghívottként megjelent: 

Tóthné Titz Éva aljegyző
Szilágyi Mária Katalin Választási Bizottság Elnöke

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület teljes létszámban  jelen van  (5 fő)  így határozatképes. 
Ismerteti a tárgyalandó napirendet: 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 
2. Önkormányzati képviselők eskütétele 
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármesteri program ismertetése 
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 
8. Ügyrendi Bizottság megválasztása
9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10. Polgármester munkarendjének meghatározása 
11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel)
12. Tárgyadomány elfogadása 



Javasolja a napirendet kiegészíteni az alábbival: 

Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

Javasolja, hogy az elhangzottaknak megfelelően a képviselő-testület fogadja el a napirendet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

2014.  október 22-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október 22-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 
2. Önkormányzati képviselők eskütétele 
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármesteri program ismertetése 
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 
8. Ügyrendi Bizottság megválasztása
9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10. Polgármester munkarendjének meghatározása 
11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel)
12. Tárgyadomány elfogadása 
13. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismerte-
tése 

Kovács Csaba Károly polgármester:  felkéri a Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a
választás eredményét. 

Szilágyi Mária Katalin Helyi Választási Bizottság Elnöke: köszönti az alakuló ülésen megje-
lenteket.  A helyi  önkormányzati  képviselők és polgármester választás 2014. október 12-én
eredményesen lezajlott.  Ismerteti a választás eredményét.
A polgármester választáson  kettő jelölt indult: Kovács Csaba Károly és Nagy Tibor. 
Balatonhenye névjegyzékében lévő választópolgárok száma :  115 fő,szavazóként megjelent
választópolgárok  száma:  91 fő,  az  érvénytelen  szavazólapok  száma :  3  db volt,  érvényes
szavatok száma: 88 db volt. 



A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester  56  érvényes szavazattal Kovács
Csaba Károly.
Az  egyéni  listás  választáson  9 jelölt  indult,  Balatonhenye  névjegyzékében  lévő
választópolgárok száma : 115 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 91 fő,
az érvénytelen szavazólapok száma : 2 db volt, érvényes szavazólapok száma: 89 db volt. 
Az érvényes szavazatok száma a jelöltenként a szavazólapon szereplő sorrendben:

Kőfalvi Róbert 5 szavazat
György Csaba Bernát 62 szavazat
Sütő Anikó 20 szavazat
Kulcsárné Bertalan Emília 51 szavazat
Nagy Tibor 29 szavazat
Kovácsné Bodor Erika 41 szavazat
Szász Virág 48 szavazat
Horváth Károly Ottó 31 szavazat
Vadász Miklós 33 szavazat

A megválasztható képviselők száma 4 fő.
A megválasztott  képviselők:  György  Csaba  Bernát,  Kulcsárné  Bertalan  Emília,  Kovácsné
Bodor Erika, Szász Virág.

A  Választási  Bizottság  nevében  a  megválasztott  polgármesternek  és  a  települési
képviselőknek gratulál eredményes, a község további fejlődését szolgáló jó munkát és ahhoz
jó egészséget kíván. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: megköszöni  a  Választási  Bizottság  Elnökének
tájékoztatását. 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele 

Szilágyi  Mária  Katalin  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke:  felkéri  György  Csaba  Bernát
Képviselő  Urat,  illetve  Kulcsárné  Bertalan  Emília,  Kovácsné  Bodor  Erika,  Szász  Virág
Képviselő Asszonyokat a képviselői eskü letételére. 

György Csaba Bernát, Kulcsárné Bertalan Emília, Kovácsné Bodor Erika, Szász Virág leteszi
a képviselői esküt. 

Szilágyi Mária Katalin Helyi Választási Bizottság Elnöke: gratulál a képviselőknek és átadja
az esküokmányokat. 

3. Polgármester eskütétele 

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

Kovács Csaba Károly leteszi a polgármesteri esküt. 



Szilágyi Mária Katalin Helyi Választási Bizottság Elnöke: gratulál a Polgármester Úrnak és 
átadja az esküokmányt. 

4. Polgármesteri program ismertetése 

Kovács Csaba Károly polgármester: köszöni a választópolgároknak, hogy a 2014. október 12-
i választáson részt vettek. Köszöni a bizalmat, amely a képviselő-testület felé árad, úgy gon-
dolja 65 %-os eredménnyel a falu letette amellett a voksát, hogy ami az elmúlt egy évben
megkezdődött,  azt folytatni kívánja. Ígéri, hogy tudásuk legjavával, minden erejükkel azon
lesznek, hogy az önkormányzati munkát valóban a falu javára fordítsák. Ígérgetni nem szeret-
ne. Eljönnek a dolgos, szürke hétköznapok, nagyok sok a feladat, melyet megpróbálnak mara-
déktalanul elvégezni. Az elmúlt egy évben a falu elindult egy úton. Mindig is vallotta, hogy
ez a környék az ország egyik legszebb része. Balatonhenyének van egy külön varázsa, ahol
két lehetőség adódik a turisztika és a mezőgazdaság. A mezőgazdaságban nem tud sokat tenni
az önkormányzat, viszont a turizmus fejlesztése irányába a falu elmozdult, azért, hogy a falu-
nak önálló bevétele legyen. Nagyon büszke arra, hogy az elmúlt egy évben közel 1 millió fo-
rint bevétele volt az önkormányzatnak a kialakított 6 szobából. A jövőben is ezt a munkát sze-
retnék folytatni, de nagyon sok feladat van még. Elkészült a csatornázás, mely igen komoly
beruházás volt  a község életében, de nagyon komoly feladatokat hárít  az önkormányzatra,
mert a falu megkapja ezt a vagyont a kintlévőségekkel együtt, ami nem kevés pénz, 2,5 millió
forint, és ezt a jövőben kezelni kell azért,  hogy az önkormányzat a kezességvállalásból ne
szenvedjen hátrányt. Az elmúlt időszakban komoly problémát jelentett a településen az ivó-
vízellátás, ez ügyben előkészítésre került a szakemberekkel egy tárgyalás sorozat. A hálózat
25 éves, komoly rekonstrukcióra szorul, mely nem kis pénzt jelent a  településnek, pályázato-
kat kell figyelni és benyújtani, ez igen sürgető feladat. 
Terveik között szerepel a szobák további szépítése, felújítása, azért hogy a plusz kiadásokra
megteremtsék a forrást, véleménye szerint ez az objektum 1,5-2 millió forintot is tud produ-
kálni, amit szeretnének bemutatni a település lakosságának. Ezen bevétel alkalmas lesz pályá-
zatok esetén önrész biztosítására, illetve a kitűzött célok megvalósítására.  Gondol itt arra pél-
dául, hogy égető probléma a temető körbekerítése a vadkárok miatt, a kultúrház felújítása. A
fejlesztéseken túl szeretnének a lakosság felé fordulni azzal a céllal, hogy a közösségi életet
összhangba hozzák. Folytatódna az elmúlt télen megkezdett téli esték rendezvénysorozat. Ko-
moly és rendszeres rendezvényszervezésre törekszenek, ami a községbe vonzza a turistákat.
Lépéseket tett a református templom megnyitása érdekében, melyet nagyon sokan keresnek,
az egyház képviselője partner e kérdésben. Lehetőség lenne akár koncertek szervezésére is.
Az elképzeléseket és célokat nemcsak az 5 főből álló testület szeretné megvalósítani, hanem
szeretné, hogy legalább 115-en valósítanák meg. Támogatnák jelenlétükkel, anyagiakkal min-
denben a falu életét. Itt ebben a faluban nincsenek győztesek és vesztesek, itt nincsenek le-
győzők és legyőzöttek, nem háború folyt, hanem egy választás történt, ahol a lakosság úgy
döntött, hogy a jelenlévő testületre bízza a jövőt az elkövetkezendő 5 évre. Ígéri, hogy legjobb
tudásuk szerint próbálnak helyt állni, és ehhez kíván minden képviselő-társának erőt, egészsé-
get, türelmet és kitartást. Egyben kéri a falu lakosságát, hogy a továbbiakban is támogassák a
települést és azt együtt, közösen építsék tovább. Köszöni szépen a figyelmet. 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 



Kovács Csaba Károly polgármester:  az alpolgármester  személyének György Csaba Bernát
Képviselő Urat javasolja, a választópolgárok neki szavaztak a legnagyobb bizalmat. Kérdezi,
hogy elfogadja-e a felkérést? 

György Csaba Bernát képviselő:  köszöni szépen a bizalmat, a felkérést elfogadja. 

Kovács Csaba Károly polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy György Csaba Bernát
az alpolgármester választással kapcsolatos döntéshozatalban részt vegyen,  tehát ne zárják ki a
szavazásból, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

               81/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

                György Csaba Bernát, képviselő szavazásból történő kizárásáról

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete György Csaba Bernát képviselőt az
alpolgármester választással kapcsolatos döntéshozatalból  érintettsége okán nem zárja ki.  

Kovács Csaba Károly polgármester: az alpolgármester választás lebonyolításához  bizottságot
kell létrehozni, melynek tagjául javasolja Kulcsárné Bertalan Emíliát, Szász Virágot, elnöké-
nek pedig Kovácsné Bodor Erikát. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          82 /2014. (X. 22.) HATÁROZATA

Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásá-
ról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az
alpolgármester választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:

Kulcsárné Bertalan Emília, képviselő,
Kovácsné Bodor Erika, képviselő,
Szász Virág, képviselő.

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Kovácsné Bodor Erika, képviselőt jelöli ki.
Utasítja a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.



Felelős:  Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő;  Kovácsné  Bodor  Erika  képviselő;  
Szász Virág  képviselő.

Határidő: azonnal

Kovács Csaba Károly polgármester:: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármester vá-
lasztás titkos szavazással történik. Szünetet rendel el a szavazás lebonyolításának idejére. 

Szünet 

Kovács Csaba Károly polgármester: a szünetet követően felkéri Kovácsné Bodor Erikát, hogy
ismertesse a választás eredményét. 

Kovácsné Bodor Erika képviselő: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a titkos szavazás rendben
lezajlott. Az urnában lévő szavazólapok száma 5 db, mely alapján  megállapítható, hogy 4
igen szavazattal és 1 tartózkodással a megválasztott alpolgármester: György Csaba Bernát. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   az alpolgármester választás eredményének ismeretében
javasolja a képviselő-testületnek, hogy testületi határozattal erősítsék meg az alpolgármester
választás eredményét, azaz, aki azzal egyetért kézfeltartással jelezze.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                  83/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

Az alpolgármester megválasztásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete György Csaba Bernát-ot alpolgár-
mesternek megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az esküt az al-
polgármestertől vegye ki.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: azonnal

Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri György Csaba Bernátot, hogy az alpolgármesteri
esküt tegye le. 

György Csaba Bernát az alpolgármesteri esküt leteszi. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   gratulál az Alpolgármester Úrnak és átadja az esküok-
mányt. 



6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a polgármesteri tiszteletdíj vonatkozásában a képviselő-
testületnek mérlegelési jogköre  nincsen. A polgármesteri tiszteletdíj a helyettes államtitkári
illetményhez van igazítva. 500 fő lakosság alatt a társadalmi megbízatású polgármester tiszte-
letdíja 74.788.- Ft, melyhez a tiszteletdíj 15 %-ának megfelelő – 11.218.- Ft – összegű költ-
ségtérítésre jogosult a polgármester. 
Személyében érintett, ezért kéri, hogy döntéshozatalból a testület zárja ki. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

              84/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

              Kovács Csaba Károly, polgármester szavazásból történő kizárásáról

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

Kovács Csaba Károly polgármester:   kéri a polgármesteri tiszteletdíjra vonatkozó szavazást,
az előbbiekben ismertetett összegekkel. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

              85/2014. (X. 22.) HATÁROZATA
                    

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Csaba Károly, társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése
alapján havi 74.788,- Ft-ban állapítja meg. 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 11.218,- Ft, - tiszteletdíja 15 %-
ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja  az  alpolgármestert,  hogy  intézkedjen  a  polgármester  járandóságai  havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Felelős:  György Csaba Bernát, alpolgármester
Határidő: azonnal

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  vonatkozásában  a
testületnek van mérlegelési  jogköre. A testület  az alpolgármester tiszteletdíját  a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegében állapítja meg. 



Javasolja, hogy az alpolgármestert érintettsége okán a szavazásból zárják ki. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

               86/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

                György Csaba Bernát, alpolgármester szavazásból történő kizárásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  György  Csaba  Bernát
alpolgármestert  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  megállapítására  vonatkozó  döntéshozatalból
személyes érintettsége okán kizárja. 

Kovács Csaba Károly polgármester:    javasolja, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjat 70 %-
ban állapítsa meg a testület. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

               87/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete György Csaba Bernát, társadalmi
megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban:  Mötv.)  80.  §  (2)  bekezdése  alapján  havi
52.352.-  Ft-ban (a  társadalmi  megbízatású polgármester  tiszteletdíja  70 %-ának megfelelő
összeg) állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 7.853.- Ft, - tiszteletdíja 15
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  az  alpolgármester  járandóságai  havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: azonnal

7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 

Kovács Csaba Károly polgármester:   a szervezeti és működési szabályzatot az alakuló ülésen
felül kell vizsgálni. Apró módosítások történtek, melyeket a gyakorlatban már alkalmaznak.
A jegyzőkönyvek hivatalos lefűzését szabályozza a rendelet, illetve az ülésezés helyére vonat-
kozóan is történt módosítás, mivel például együttes ülés, vagy rendkívüli ülés során az ülés



helye nem feltétlenül az önkormányzat székhelye. Továbbá a törvényi szabályozásból kivették
a rendelet tervezetek társadalmi egyeztetését, így ezt már nem kell alkalmazni. Javasolja az
előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a testület fogadja el. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.30.)

önkormányzati rendelete módosításáról

8. Ügyrendi Bizottság megválasztása

Kovács Csaba Károly polgármester:   a törvényi szabályozás szerint kötelező egy bizottságot
létrehozni, mely az ügyrendi bizottság. Ennek a bizottságnak a vagyonnyilatkozatok  kezelé-
sénél, illetve összeférhetetlenség esetén van feladata. A testületből az ügyrendi bizottságba ja-
vasolja Kovácsné Bodor Erikát, Kulcsárné Bertalan Emíliát tagnak, elnöknek pedig  Szász Vi-
rágot. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

                      88/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
 elnökévé Szász Virág-ot, 
 tagjává  Kulcsárné Bertalan Emília-t;
 tagjává Kovácsné Bodor Erika-t;

választja.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: azonnal

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 

Kovács Csaba Károly polgármester: a helyi önkormányzatokról szóló törvény újraszabályozta
a képviselők juttatásait. Eddig is volt képviselői tiszteletdíj, ugyan az utolsó időszakban nem,
de mivel elég sok időt és energiát igényel ez a feladat, és elég komoly feladatra szeretné fel-
kérni a testület tagjait az elkövetkezendő 5 évben, ezért havi 10.000 Ft-ot javasol tiszteletdíj-
nak. Mivel a testület tagjai látják el a bizottsági feladatokat, így arra külön tiszteletdíjat nem



javasol. Amennyiben a testület egyetért a javasolt tiszteletdíj mértékével, akkor fogadja el a
képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2014. (XI. 05. ) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról

 

10. Polgármester munkarendjének meghatározása 

Kovács Csaba Károly polgármester: az elmúlt időszakban is az volt a gyakorlat, hogy hetente
egyszer  biztosan  bent  volt  a  hivatalba,  de  a  munka  és  az  idő,  ahogy megkövetelte,  úgy
tartózkodott a közös hivatalban, üléseken, vagy egyéb elfoglaltságokon.  A feladat határozza
meg az eltöltött idő mennyiségét, de heti egyszeri fogadóóra az a biztos. Javasolja, hogy aki
elfogadja, hogy a polgármesteri fogadóórára az önkormányzat hivatali helyiségében hetente
egyszer kerüljön sor, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,  ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

               89/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

A társadalmi megbízatású polgármester
 munkarendje meghatározásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kovács Csaba Károly, társadalmi
megbízatású polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Tisztsége ellátásával összefüggésben eltöltendő idő hetente a feladatai ellátásához aktuálisan
szükséges idő. 
Kerüljön sor polgármesteri fogadóórára az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente egy-
szer. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: folyamatos



11. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabá-
lyok, vagyonnyilatkozat-tétel)

dr.  Szabó  Tímea  jegyző: gyakorlatilag  néhány  mondatban  szeretné  megemlíteni  azokat  a
feladatokat,  melyek  a  választáshoz,  illetve  az  alakuló  üléshez  kapcsolódnak.  Az  egyik  a
gazdasági  program  megalkotásának  a  kötelezettsége,  melyre  6  hónap  áll  rendelkezésre,
melyben a település adottságainak, mutatóinak a bemutatásán túl meg kell határozni azokat az
irányokat, amelyekre a testület törekedne, illetve mik azok a célok, melyet ebben az 5 évben
meg kíván valósítani. Kapcsolódik ehhez az időszakhoz az esetleges feladatátvállalás nagyobb
teljesítményképességű  önkormányzattól,  de  erre  vonatkozó  szándékról  nincs  információja.
Rövidebb határidejű az összeférhetetlenségi szabályoknak tanulmányozása, melyről az ülést
követően ad át dokumentumot,  amiben szerepel valamennyi  olyan összeférhetetlenségi  ok,
aminek ellátása esetén valaki nem lehet képviselő, tehát ha valamely személy esetében ilyen
áll fenn, akkor azt 30 napon belül meg kell szüntetni. Kérdés esetén szívesen segít. Még ehhez
a  napirendhez  tartozik  szintén  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség,  melyre  30  nap áll
rendelkezésre. Az ehhez szükséges nyomtatványokat a hivatal  hamarosan eljuttatja minden
képviselő számára.  Továbbá elmondja, hogy van egy új törvényi rendelkezés is, aminek az a
lényege, hogy a képviselőknek 3 hónapon belül a Kormányhivatal által szervezett képzésen
kell részt venniük, mely a képviselők számára kötelező, a polgármester számára ajánlott. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal már kitűzte ennek a képzésnek az időpontját és helyét
és az erről szóló meghívó az ülés előtt kiosztásra került. 

12. Tárgyadomány elfogadása 

Kovács Csaba Károly polgármester:   a képviselők, illetve a lakosság is tudomással bír arról,
hogy  a  választás  előtt  az  egyik  jelölt  részéről  tárgyi  adomány került  felajánlásra   a  falu
részére, mely könyveket, társasjátékokat, tolószéket, szoba wc-t, cd lejátszót, illetve bakelit
lemezeket tartalmaz. Javasolja, hogy a tárgyadomány kérdésében testületi döntés szülessen,
hogy az adomány további sorsa mi legyen.  Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nincs
szüksége  a  tárgyadományra,  illetve  a  lakosság  részéről  sem merült  fel  erre  igény.  Kéri  a
testület véleményét. 

György Csaba Bernát alpolgármester:  véleménye szerint köszönik szépen, de vissza kellene  
juttatni annak, aki idehozta. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő: úgy  gondolja,  hogy  elavult  tárgyak  vannak  az
adományba, amit véleménye szerint ők is kiselejteznének. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:    a  könyvtár  sem tudja  hasznosítani  ezeket  60  éves
könyveket, regényeket, illetve idegen nyelvű folyóiratokat, tehát a falu arra  nem tart igényt. 
Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a tárgyadományra az önkormányzat nem tart igényt,
azt visszajuttatja az adományozónak a tárgyak mellett szereplő lista alapján, kézfeltartással
szavazzon. 
 
Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



               90/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

              tárgyadomány visszajuttatásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyadományra nem tart igényt,
azt visszajuttatja az adományozónak a tárgyak mellett szereplő lista alapján. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester 

                                                                                         
13. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába 

Kovács Csaba Károly polgármester:  minden önkormányzatnak a társulási tanácsba tagot kell
delegálni. Javasolja, hogy személyét delegálják a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

               91/2014. (X. 22.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
 Társulási Tanácsába tag delegálásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Kovács Csaba Károly-t delegálja.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy a határozatot  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás
részére küldje meg.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2014. november 12. 

                                              
Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 19:00 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző


