BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 241-4/2014/ÁBR.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május
15-én 12.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye,
Kossuth L. u. 54.)
Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly
Bőczi Miklósné
Horváth Károly
Vadász Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea

jegyző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 fővel határozatképes.
Ismerteti a tárgyalandó napirendeket:
1.) Képviselői eskütétel, ügyrendi bizottság tagjának megválasztása
2.) Pályázaton való részvétel – kutatótábor szervezése
Javasolja a napirendek elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2014. (V. 15.) HATÁROZATA
2014. május 15-i ülés napirendjének elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 15-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1. Képviselői eskütétel, ügyrendi bizottság tagjának megválasztása
2. Pályázaton való részvétel – kutatótábor szervezése
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1.) Képviselői eskütétel, ügyrendi bizottság tagjának megválasztása
Kovács Csaba Károly polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt ülésen
képviselői tisztségéről lemondott Kulcsárné Bertalan Emília, aki helyébe lép a soron
következő képviselő Horváth Károly.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy a jegyzőkönyvben szerepeltetni kell a képviselői
tisztség megszűnésének napját, mely az elmúlt ülésen elmaradt, ez az időpont 2014. április 28.
napja, mivel azon a napon jelentette be Kulcsárné Bertalan Emília, hogy a mandátumáról
lemond.
Kovács Csaba Károly polgármester: felkéri Horváth Károlyt, hogy képviselői esküt tegye le.
A jelenlévőket pedig felhívja, hogy az eskütételt állva hallgassák végig.
Horváth Károly leteszi a képviselői esküt.
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy Kulcsárné Bertalan Emília Képviselő
Asszony lemondása okán az ügyrendi bizottságba is szükséges tagot választani. Bőczi
Miklósnét javasolja elfogadásra az ügyrendi bizottság tagjaként.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a korábbi szabályok szerint bizottság tagja nem lehetett
alpolgármester, viszont az új önkormányzati törvény erre már lehetőséget biztosít.
Dönteni szükséges még arról, hogy a bizottságba történő választás vonatkozásában a
döntéshozatalból a testület kizárja-e az Alpolgármester Asszonyt, vagy sem.
Továbbá az érintettnek nyilatkoznia szükséges, hogy kéri-e azt, hogy a bizottságba történő
választását zárt ülésen tárgyalja a testület.
Bőczi Miklósné alpolgármester: nem kéri a zárt ülésen történő tárgyalását.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy a döntéshozatalból Bőczi Miklósné
Alpolgármester Asszonyt ne zárja ki a testület.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2014. (V. 15.) HATÁROZATA
Döntéshozatalból történő kizárásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bőczi Miklósné Alpolgármestert
az Ügyrendi Bizottságba történő megválasztásáról szóló döntésből nem zárja ki.
Kovács Csaba Károly polgármester: Bőczi Miklósné Alpolgármester Asszonyt javasolja az
ügyrendi bizottság tagjának.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2014. (V. 15.) HATÁROZATA
Ügyrendi Bizottsági tagságról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottságba tagként
választja Bőczi Miklósné Alpolgármester Asszonyt.
2.) Pályázaton való részvétel – kutatótábor szervezése
Kovács Csaba Károly polgármester: az elmúlt évben már volt róla szó, hogy Oszkó község
pályázatot nyújtott be „Hegypásztorok útján” Közösségi Gazdaságfejlesztés Oszkótól
Balatonhenyéig címmel a Leader térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó
támogatások jogán. Oszkó község az idei évben kapott visszajelzést a benyújtott pályázatról,
melyben hiánypótlásra szólították fel. A hiánypótlási felhívásban szerepelt többek között az,
hogy testületi döntés szükséges arról, hogy Balatonhenye Önkormányzata ebben a
pályázatban mit vállal, miben vesz részt, illetve arról, hogy a megvalósításhoz szükséges
1.500.000 Ft megelőlegezését az önkormányzat vállalja, mivel utófinanszírozott, továbbá
arról, hogy az önkormányzat az ÁFA megfizetését is vállalja, amely 400.000 Ft.
Dr. Szabó Tímea jegyző: ez az jelenti, hogy az ÁFA-t az önkormányzatnak kell viselnie, az
infrastrukturális fejlesztések minden valószínűség szerint ÁFA kötelesek. Ezen információk
ismeretében a határozati javaslatot ki kell egészíteni azzal, hogy: „a támogatás 100%-os
finanszírozású a nettó költségek vonatkozásában, de utófinanszírozott, így a megvalósításhoz
szükséges 1.500.000,-Ft megelőlegezését az önkormányzat vállalja. Vállalja továbbá az
általános forgalmi adó megfizetését.”
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását a Jegyző Nő
által ismertetett kiegészítéssel, tehát: „a támogatás 100%-os finanszírozású a nettó költségek
vonatkozásában, de utófinanszírozott, így a megvalósításhoz szükséges 1.500.000,-Ft
megelőlegezését az önkormányzat vállalja. Vállalja továbbá az általános forgalmi adó
megfizetését.”
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47 /2014. (V. 15.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a „Hegypásztorok útján”Közösségi gazdaságfejlesztés Oszkótól Balatonhenyéig – pályázaton (a LEADER térségek
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közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások jogán)
szereplő cél
megvalósításához. Balatonhenye Község Önkormányzata a program keretében kutató tábor
szervezését vállalja egy alkalommal. A tábor során feltérképezésre kerülnek a Balatonhenye
szőlőhegy értékei, és a szőlőhegyen megtalálható szőlő és gyümölcsfajták. A tábor
megrendezése érdekében az Önkormányzat által infrastrukturális fejlesztésekre –táborhely
kialakítása- kerül sor. A táborhely az Önkormányzati közösségi épülete (Kossuth u. 54.). A
táborhely kialakításával a következő infrastrukturális fejlesztések kerülnek megvalósításra:
Önkormányzati konyha–étkező kialakítása, az étkezés biztosítása érdekében, a meglevő
szálláshely komfort fokozatának emelése, (valamennyi szobához fürdőszoba kialakítása,
szoba berendezésének gyarapítása).
A támogatás 100%-os finanszírozású a nettó költségek vonatkozásában, de utófinanszírozott,
így a megvalósításhoz szükséges 1.500.000,-Ft megelőlegezését az önkormányzat vállalja.
Vállalja továbbá az általános forgalmi adó megfizetését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hegypásztor Kör elnökét
értesítse.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal
Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 12:20 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester
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Dr. Szabó Tímea
jegyző

