JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 2-án tartott nyílt
képviselő-testületi üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.
Napirendi pontok:
1. Rendőrségi beszámoló
Előterjesztő: Petrányi Lajos rendőr őrnagy, őrsparancsnok
2. Szakmai beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Berecz Adrienn gyermekjóléti szolgálat munkatársa
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program megvitatása, elfogadása
Előterjesztő: Jegyző
4. Egyéb ügyek, indítványok
5. Kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Balaton, 2013. július 2.
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 2-án tartott
nyílt üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.
Jelen vannak:
Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Bóta György képviselő
Kós Zsolt képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Kormosné Kovács Anikó köztisztviselő
Meghívott vendégek: (jelenléti ív szerint)
Udzeliné Murányi Enikő polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kormosné Kovács Anikó
köztisztviselőt. Az első és a második napirendi pontot felcserélnénk, mert a gyermekjóléti
szolgálat munkatársának hamarosan indul a busza. Felkéri a képviselőket a napirendi pontok
elfogadására, a polgármester által kért módosítással.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő
napirendeket.
1. napirendi pont: Szakmai beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás 2012. évi
tevékenységéről
Berecz Adrienn: Ismerteti az írásos beszámolóban foglaltakat.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VII.2.)
önkormányzati határozata a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámoló elfogadásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyermekjóléti
szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadja.
2. napirendi pont: Rendőrségi beszámoló
Petrányi Lajos: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a rendőrőrs felépítését. Kérése,
hogy a bejelentéseket a 107 és 112 számra sziveskedjenek megtenni. Központi ügyelet látja,

3

hogy melyik járőr hol, mit csinál. Folyamatos rendőri jelenlét van, de a központ tudja
eldönteni, kit hova küld, melyik küldés milyen fontosságú.
Ismerteti az előző évek számadatait. A lakosság szubjektív biztonságérzetét nem nagyon
tükrözi. A bűncselekmények száma a településen csökkenő tendenciát mutat. Célunk a
megelőzés. Szükség van a pozitív vagy negatív visszacsatolásra.
Bóta György: A rendőrség és a településünk között az együttműködés nagyon jól működik,
nincs gondunk, bármi történik, jönnek és intézkednek.
Udzeliné Murányi Enikő: Egyetértek. Megköszönöm őrsparancsnok úrnak a tájékoztatást,
jelenlétet, segítséget, gyors reagálást.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a
beszámoló elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (VII.2.)
önkormányzati határozata Balaton község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Balaton község
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
3. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program megvitatása, elfogadása
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Minden EU alapokból
finanszírozott pályázat benyújtásának, ez a program lesz a feltétele. E nélkül nem
pályázhatunk. Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI
rendelet rögzítik az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges feladatokat. A
hivatkozott jogszabályokkal összhangban került megalkotásra Helyi Esélyegyenlőségi
Programunk.
Polgármester szavazásra kéri a képviselőket a program elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (VII.2.)
önkormányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.
4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
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Udzeliné Murányi Enikő: A mai napon már jöttek a diákmunkára jelentkezett gyerekek.
Figyelni kell azért rájuk, elindítjuk őket, meghallgatjuk az ő véleményüket, ötleteiket, hogy
mivel lehetne szebbé tenni a falut.
Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző
Kormosné Kovács Anikó
jegyzőkönyvvezető

