JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott
képviselő-testületi üléséről
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.
Napirendi pontok:
1. Zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Polgármester, Jegyző
2. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Polgármester, Jegyző
3. Helyi környezet- és természetvédelemről szóló rendelet módosítása
4. Egyéb ügyek, indítványok

Balaton, 2013. április 22.
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott
üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.
Jelen vannak:
Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Kormos Ervin alpolgármester
Bóta György képviselő
Jurgovics Dénes képviselő
Kós Zsolt képviselő
Vass Tiborné képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Kormosné Kovács Anikó köztisztviselő
Udzeliné Murányi Enikő polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kormosné Kovács Anikó
köztisztviselőt. Felkéri a képviselőket a napirendi pontok elfogadására.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő
napirendeket.
1.Napirendi pont: Zárszámadás elfogadása
Udzeliné Murányi Enikő kéri Bóta Györgyöt, a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Bóta György Ismerteti a bizottság álláspontját. A bizottság elfogadásra javasolja a
zárszámadási rendelet tervezetet.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket az önkormányzat gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Községi
Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló rendeletét elfogadja.
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2. Napirendi pont: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Dr. Fógel Henrietta jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, A korábban jegyzői
hatáskörben lévő egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az időskorúak járadéka, az
alanyi jogú ápolási díj és közgyógyellátásra való jogosultság 2013. január 1. napjától a Járási
Hivatalnál kerülnek ügyintézésre.
A helyi önkormányzat szociális szolgáltatásai közül ebben az évben kizárólag az étkeztetésre
rendelkezik Balaton Község Önkormányzata hatályos működési engedéllyel.
A házi segítségnyújtás feladatait a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió végzi
külön megállapodás alapján.
A családsegítés nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak, feladat ellátási
szerződés útján sem látja el.
Fent leírtak miatt vált szükségessé a jelenleg hatályos Szociális rendelet és módosításainak
hatályon kívül helyezése, és a melléklet szerinti rendelet megalkotása.
Kormos Ervin: A családsegítési feladatokat ki látja el így?
Dr. Fógel Henrietta: Jelenleg senki, mivel a Heves Megyei Kormányhivatal
Gyámhatóságától azt a tájékoztatást kaptunk, hogy amennyiben a település lakosságszáma –
tehát nem a Közös Önkormányzati Hivatal települései összesen – nem éri el a 2000 főt, úgy
nem kötelezően ellátandó feladat az önkormányzat számára.
Egyébként egy részét a családsegítői feladatoknak a gyermekjóléti kolléganő, Berecz Adrienn
úgymond magára vállalta. Például regisztrálja az foglalkozatást helyettesítő támogatásban
részesülőket, és nála kell, hogy meghatározott időszakonként jelentkezzenek. A hivatal
igazgatási csoportja is besegít a feladatok ellátásában.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet
elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
az egyes szociális ellátásokról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Községi Önkormányzat
képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004. (IV.29.) önkormányzati
rendeletét, valamint 7/2005. (IV.1.), 4/2009. (IV.30.), 4/2010. (IV.16.) és 1/2011. (II.1.)
módosító rendeleteit hatályon kívül helyezi, és az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2013.
(V.2.) önkormányzati rendeletet elfogadja.
3. Napirendi pont: Helyi környezet- és természet védelméről szóló rendelet módosítása.
Dr. Fógel Henrietta: A helyi környezet- és természet védelméről szóló 5/2008. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet jelenlegi módosítását különösen a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. hatályba lépett egyes rendelkezései indokolják.
A módosítások egyrészt a szolgáltatás igénybevételének megváltozott körülményei, másrészt
jogszabályi változások miatt váltak szükségessé.

4

Fentiekhez kapcsolódóan elengedhetetlen a rendelet előterjesztés melléklete szerinti
módosítása.
Ismerteti pontonként a módosításokat.
Bóta György: Szabályozásra kerültek a hulladékégetésre meghatározott napok is?
Dr. Fógel Henrietta: A rendeletbe beépítésre kerültek a hulladékégetésre meghatározott
napok is. A dolgozó lakosok érdekében a szombati napot nem vettem tilalom alá, ugyanis ők
hétköznapokon nem biztos, hogy meg tudják oldani az égetést.
Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester szavazásra kérte a képviselőket a
helyi környezet- és természet védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
6/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet
a helyi környezet- és természet védelméről szóló 5/2008. (XII. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Községi Önkormányzat
képviselő-testületének 6/2013.(V.2.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet- és természet
védelméről szóló 5/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról elfogadja.
4. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok.
Udzeliné Murányi Enikő: Mivel Kormos Szilárdné írásban lemondott TelepülésfejlesztésiPénzügyi és Ügyrendi Bizottsági tagságáról, így szükség van még egy tag megválasztására,
hogy a bizottság törvényesen működhessen. Balázs Alfrédné tagfelvételét javaslom.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra kéri a képviselőket Balázs Alfrédnének a TelepülésfejlesztésiPénzügyi és Ügyrendi Bizottságba tagként történő felvételével kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
11/2013. (IV.30.) határozat
a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba történő tagfelvételről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balázs Alfrédnének a
Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba tagként történő felvételét elfogadja.
Egyéb indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző
Kormosné Kovács Anikó
jegyzőkönyvvezető

