
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 825-11/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013. július 15-én
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 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről megjelent: 2 fő 

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület  teljes  létszámban  jelen  van,  így  határozatképes.  Javasolja  elfogadásra  az  alábbi
napirendet: 

1.) Közterület használatról szóló rendelet elfogadása 
2.) Tihany és Környéke Közoktatási Intézmény Társulás
3.) Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése
4.) Vegyes ügyek 

- energetikai audit

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



BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          63/2013. (VII. 15.) H ATÁROZATA

a 2013. július 15-i ülés napirendje elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 15-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Közterület használatáról szóló rendelet elfogadása 
2.) Tihany és Környéke Közoktatási Intézmény Társulás
3.) Jegyzőkönyvek  határidőn  túli  megküldése  miatti  törvényességi  felhívás

ismertetése
4.) Vegyes ügyek 

- energetikai audit

1.) Közterület használatáráról szóló rendelet elfogadása   

Kovács Csaba Károly polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan
tájékoztatást adni szíveskedjen. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a jogszabály szerint a közterületek filmforgatás célú használatáról
kell  rendeletet  alkotni.  E munkafolyamat  során kiderült,  hogy Balatonhenye   község nem
rendelkezik közterület  használattal kapcsolatos rendelettel. Hasonló helyzetben lévő település
rendeletét figyelembe véve készült el a rendelet-tervezet, mely már tartalmazza a közterületek
filmforgatás célú használatát is. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  rendelet  tervezetben  nem  talált  a  szankciókra
vonatkozóan semmit, erre nincs jogosultsága az önkormányzatnak. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  hogy  addig  volt  szankcionálási  lehetőség,  amíg
szabálysértési  tényállást  alkothatott  a  testület,  ez   a  lehetőség  2012.  áprilisától  megszűnt.
Helyette  alkalmazták  a  kirívóan  közösség  ellenes  magatartást,  amivel  tényállást  lehetett
alkotni, melyről az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmánysértő. 

Kovács Csaba Károly polgármester:     a közterület  bontás esetében fizetendő 15 Ft /  m2
összegű díjat alacsonynak találja. Visszatartó erőre véleménye szerint szükség van. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő:  az utat általában akkor bontják fel, amikor valamilyen
probléma  van.   Tudomása  szerint  ebben  a  témakörben  van  már  elfogadott  rendelete  az
önkormányzatnak. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  rendeletben  is  vannak  a
közterületek  tisztántartásáról  rendelkezések,  szabályok.  Az  új  hivatal  alakításakor  átvett
rendeletek  között  nem   volt  a   közterület  használat  szabályaira   vonatkozó  rendelete
Balatonhenye községnek. 



Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  véleménye  szerint  a  vendéglátó  egység  előkert
használatára  fizetendő  40  Ft/m2  összeg  alacsony,  javasolja  400  Ft/m2/hó  összegben
elfogadni.  A  közterület  bontás  esetében  fizetendő  díjat  250  Ft/m2/nap  összegre  javasolja
módosítani. Kérdezi, hogy észrevétel, javaslat van-e a napirenddel kapcsolatosan. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  rendelet  tervezet  társadalmi
egyeztetése megtörtént  -   még mindig rendhagyó módon, a hirdetőtáblán – melyre észrevétel
nem érkezett. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   javasolja elfogadásra a közterület  használat  rendjéről
szóló rendeletet azzal a módosítással, hogy a vendéglátó egység előkert használati díja 400
Ft/m2/hó, a közterület bontás esetén fizetendő díj pedig 250 Ft/m2/nap összegű legyen. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról 

2.) Tihany és Környéke Közoktatási Intézmény Társulás  

Kovács Csaba Károly polgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy azért merült fel a tihanyi
társuláshoz való  csatlakozás  lehetősége,  mivel  egy óvodás  és  kettő  iskolás  gyermek  jár  a
községből Tihany intézményébe. Társulási  kötelezettsége nincsen az önkormányzatnak, az
iskola  és  óvoda  is  biztosítva  van  az  önkormányzat  által,  egyrészt  Köveskálon,  másrészt
Révfülöpön. Az oktatási-nevelési intézmények megválasztása a szülő önkéntes döntése, de az
önkormányzatot nem kötelezhetik arra, hogy ezért támogatást fizessen a társulásnak, ugyan
nem ismeri ennek anyagi vonzatát. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  az  állami  támogatás  feletti  részt  gyermeklétszám  arányosan
felosztják a községek között. 

Bőczi Miklósné alpolgármester: egyetért azzal, hogy az önkormányzat ne társuljon. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja, hogy az önkormányzat a Tihany és Környéke
Közoktatási Intézmény Társulásába ne lépjen be. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2013. (VII. 15.)  HATÁROZATA



Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tihany  és  Környéke
Közoktatási Intézmény Társuláshoz nem csatlakozik. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
            Határidő: azonnal.

3.) Jegyzőkönyvek  határidőn  túli  megküldése  miatti  törvényességi  felhívás  
ismertetése

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  a  testületi  ülésről  készült  jegyzőkönyveket  15  napon  belül  kell
megküldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, melyet a hivatalnak az elmúlt időszakban
nem sikerült teljesíteni, ezért a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt
nemcsak Balatonhenye község, hanem a többi település vonatkozásában is. A felhívás lényege,
hogy  a  jegyző  szüntesse  meg  a  törvénysértő  gyakorlatot  és  gondoskodjon  arról,  hogy  a
jegyzőkönyvek 15 napon belül megküldésre kerüljenek, továbbá a levél másik része kiterjed
arra, hogy  a hivatalnak lehetősége van törvényességi felügyeleti  bírság kiszabására. Amióta
megérkezett  a  törvényességi  felhívás  a  hivatalban  belső  megbeszélés  keretében  megtörtént
ennek a munkafolyamatnak az átszervezése, azaz a 15 nap felosztásra került, melyen belül egy
hét áll rendelkezésre a jegyzőkönyvek megírására, egy hét pedig a javításra és aláírásokra, hiába
10 település tartozik a hivatalhoz semmiféle mentesség nincsen ez alól a kötelezettség alól. 
A törvényességi felhívás a polgármestereknek másolatban érkezett,  azzal,  hogy ismertesse a
képviselő-testület  ülésén,  és  szükséges  hozni  egy  döntést,  hogy  a  képviselő-testület  a
törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadásra a törvényességi felhívást. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2013. (VII. 15.)  HATÁROZATA

törvényességi felhívásról
         

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  VE-B-004/1420/2013.  számú  a  jegyzőkönyvek  határidőn  túli
megküldése  miatti törvényességi felhívását elfogadja.               

Utasítja  a polgármestert, hogy a döntésről a kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2013. július 20.



4.) Vegyes ügyek   

a.) Energetikai audit

Dr. Szabó Tímea jegyző:   tájékoztatja a testületet,  hogy van egy tapolcai cég, akik többek
között  azzal  is  foglalkoznak,  hogy  megvizsgálják  az  önkormányzat  összes  áram-  és
gázellátással  kapcsolatos  szerződését,  számláit  és  hibát  keresnek  benne,  például,  hogy  a
számlában nem-e csúszott el egy tizedes vessző. Alapvetően a cég ingyenesen dolgozik, de ha
találnak hibát és ebből az önkormányzatnak megtakarítása keletkezik, akkor az összeg 30 %-
ára tartanak igényt.  Ha nincs hiba, akkor megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy honnan
lehetne  olcsóbban  beszerezni  az  áramot,  illetve  a  gázt,  továbbá,  hogy  a  jelenlegi
szerződésekben hogyan került rögzítésre az esetleges felmondás, megszüntetés. Amennyiben
lehetőséget találnak, szintén a megtakarítás 30 %-ára tartanak igényt. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  véleménye szerint ezt mindenképpen támogatni kell. 

b.) Falugondnoki busz használata

Kovács Csaba Károly polgármester:  felmerült a falugondnoki busz futásával kapcsolatosan,
hogy minden nap lejár ebédért  Köveskálra 2 személy részére.  Kéri  a Jegyző Nőt,  hogy a
szolgáltatóval kötött szerződést vizsgálják meg, kinek a feladata az ebéd kiszállítása, mivel ez
az  önkormányzatnak  komoly  költséget  jelent  és  ezzel  lehetne  spórolni.  Javasolja,  hogy a
testület vizsgálja felül az összes busz mozgásával kapcsolatos dolgot, érti ez alatt például a
kenyér és tejbeszerzési utakat is. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a falugondnoki szolgálat szakmai program alapján működik, abban
kell szabályozni, az ellátást mindenképpen biztosítani szükséges, véleménye szerint teljesen
racionális, hogy nem ötször történik a bevásárlás, hanem csak például hetente két alkalommal.

Kovács Csaba Károly polgármester: működik helyben élelmiszerbolt, ahol meg lehet beszélni
azt, hogy ha esetlegesen másfajta kenyérre van igény. 

Vadász  Miklós  képviselő:   a  tanítási  idő  alatt  a  gyermekek  szállítása  alkalmával  került
bevezetésre a kenyér és tej szállítása. 

Dr.  Szabó Tímea jegyző:   az  étkezetést  az önkormányzat  nem önállóan látja  el,  hanem a
Révfülöpi Szociális Szolgálattal, aminek benne van a programjában, hogy közreműködnek az
ebéd szállításában a falugondnokok, viszont így ez a költség az önkormányzatnál keletkezik. 

c.) Falunap lebonyolítása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  meg szeretné még említeni, hogy a falunap az elmúlt hét
szombatján volt.  Ezúton megköszöni mindenkinek a munkáját, pozitív hozzáállását, nemcsak
a testület, hanem a községből is nagyon sokan aktívan részt vállaltak ennek a programnak a
megvalósításában, kéri, hogy a jövőben egy-egy ilyen, vagy hasonló rendezvény alkalmával a
magánérdekeket mindenki szorítsa háttérbe a közösségi érdekkel szemben. 



d.) Gyermek szállítás 

Kovács Csaba Károly polgármester:   tájékoztatja a testületet,  hogy mai napon érkezett egy
kérelem,  egy  családtól,  hogy  augusztus  15-től  az  önkormányzat  oldja  meg  a  gyermek
leszállítását, illetve kíséretét a köveskáli óvodába. A soron következő ülésen kellene ebben a
témakörben is dönteni, megvizsgálva minden lehetőséget és körülményt.  Tudomása szerint
egy  három gyermekes  családról  van  szó,  ahol  az  édesanya  gyesen  van,  és  rendelkeznek
autóval, továbbá a szállítás és felügyelet szeptember 1-től mindenképpen a tanítás indulásával
megkezdődne. 

Kovácsné Bodor Erika képviselő:   véleménye  szerint  a buszvezetővel  meg lehet  beszélni,
illetve a dajka már a busznál várja a gyermeket, amikor óvodáskorúak voltak a gyerekei a
nyári időszakban ő is így oldotta meg. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  soron  következő  ülésre  kéri  a  testület  javaslatát,
észrevételét ebben a témakörben. 

Lakossági  résztvevő:   kerékpáros  forgalom  lebonyolítása  érdekében  egy  mozgalom
beindítását javasolja Monoszló – Balatonhenye vonalon. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   köszöni  szépen  a  felvetést,  az  önkormányzat
megvizsgálja a lehetőségeket. 

Lakossági résztvevő:   abban az időben, amikor  még testületi  tag volt tudomása szerint az
utcán tárolt építőanyagra közterület használati díjat kellett fizetni. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: korábban  az  volt  a  gyakorlat,  hogy  a  közterület  használatokra
szerződést kötött az önkormányzat és nem határozatot hozott róla, mivel központilag sem volt
erre egyértelmű szabályozás. A rendelet előkészítése során a volt Köveskáli Körjegyzőséghez
tartozó községek rendeleteit összehasonlította, átnézte és Balatonhenye vonatkozásában nem
volt közterület használati rendelet. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   köszöni szépen a részvételt  és az ülést  17.44 órakor
berekeszti. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Dr. Szabó Tímea
polgármester           jegyző


