BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 1038-3 /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 02-án
15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház.
Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly
György Csaba Bernát
Kulcsárné Bertalan Emília

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva

aljegyző

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestületből 3 fő jelen van, így határozatképes. 2 fő Kovácsné Bodor Erika és Szász Virág
igazoltan távol van.
Ismerteti a tárgyalandó napirendet:
1. Gazdasági program megalkotása
2. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
3. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a viziközműszolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
A napirendet javasolja kiegészíteni vegyes ügyekkel.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA
2015. április 02-i ülés napirendjének elfogadásáról

1

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. április 02-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1. Gazdasági program megalkotása
2. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
3. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a viziközműszolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
4. Vegyes ügyek
Kovács Csaba Károly polgármester: a napirendek tárgyalása előtt ismerteti a lejárt határidejű
határozatokról készült jelentést. A jogcím nélküli lakáshasználattal kapcsolatosan megjegyzi,
hogy az adósságuk a továbbiakban is fennáll, egyeztetni szükséges a lakáshasználókkal a
továbbiak tekintetében. A 2014. évi tartozást rendezték, viszont az idei évről még áll fenn
tartozás. Javasolja a lejárt határidejű határozatokról készült jelentés elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
1. Gazdasági program megalkotása
Kovács Csaba Károly polgármester: az előterjesztést mindenki kézhez kapta, melyben
szerepelnek a település adottságai, jellemzői, helyzete. Kérdezi, hogy van-e észrevétel.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: a megvalósítandó elképzelésekhez javasolja beépíteni a
közösségi ház fűtéskorszerűsítését és rendezési terv készítését.
Kovács Csaba Károly polgármester:
az elkövetkezendő 5 évben amennyiben az
önkormányzat anyagi lehetőségei engedik szükséges elkészíteni a belterület rendezési tervét,
illetve fontos a fűtéskorszerűsítés alternatív energiák lehetőségének megvizsgálásával.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: beszéltek még arról, hogy esetlegesen a patak meder
kibetonozását is meg kellene valósítani, kérdés, hogy kinek a feladata a vízügyé, vagy az
önkormányzaté. A buszmegállónál nagyon meglazultak a beton elemek.
Tóthné Titz Éva aljegyző: a vízelvezető árkok az önkormányzati vagyon részét képezik.
Tehát akkor kiegészítik a programot a település belterületén lévő vízelvezető árkok
rendbetételével is.
2

Kovács Csaba Károly polgármester: az elhangzott kiegészítések figyelembevételével
javasolja a gazdasági program elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA
A gazdasági program elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. időszakra szóló gazdasági programját elfogadja.
2. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
Kovács Csaba Károly polgármester: az egyesület támogatási kérelmet nyújtott be, viszont támogatási összeget nem jelölt meg. Ilyen célokra az önkormányzat 30.000 Ft-ot különített el.
György Csaba Bernát alpolgármester: véleménye szerint van ennél fontosabb is, korábban
beszéltek arról, hogy esetlegesen a polgárőrséget kellene támogatni.
Kovács Csaba Károly polgármester: annyit azért el kíván mondani, hogy az egyesület nagyon
sok programot szervez, amelyek érintik Balatonhenye települést is.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: véleménye szerint is lesz olyan, ami fontosabb mint ennek az egyesületnek a támogatása.
Kovács Csaba Károly polgármester: az elhangzottaknak megfelelően javasolja, hogy ne támogassák az egyesületet anyagi forrás hiányában.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA
Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület kérelméről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Gázló
Környezet- és Természetvédő Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.) 2015.
évben anyagi forrás hiányában nem támogatja.
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3. A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény által a viziközműszolgáltatás biztosításának érdekében és az arra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítéséről és a közös vagyonértékelésről szóló döntés meghozatala
Kovács Csaba Károly polgármester: az előterjesztésnek megfelelően elmondja, hogy
Balatonhenye Önkormányzata a többi önkormányzattal együttesen kéri a Bakonykarszt Zrt-től
a gördülő fejlesztési terv elkészítését. Az előterjesztés szerint javasolja a határozatot
elfogadni.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2015. (IV. 02.) HATÁROZATA
1./ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-25858-1005-00-12 MEKH kóddal rendelkező 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és
tisztító viziközmű-rendszer Ellátásáért Felelőse megtárgyalta a Gördülő Fejlesztési
Tervre és az egységes viziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó
lehetőségeket, jogokat, kötelezettségeket, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével (a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítésével, majd annak véleményezését követően a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, a jóváhagyásra irányuló
eljárásban az önkormányzat helyett és nevében történő képviseletében).
3./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti Balatonhenye Község Önkormányzata vagyonértékelési kötelezettség
teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1)
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés
készüljön, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást a Balatonhenye
Község Önkormányzat nevében írja alá.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést, jelen
döntés alapján elkészített és aláírt meghatalmazást, valamint az Együttműködési
megállapodást a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (8200 Veszprém, Pápai út 41.) részére megküldje.
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5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidők:

1. – 3./
4./
5./

azonnal
legkésőbb 2015. március 31.
folyamatosan.

4. Vegyes ügyek
Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy szeretné, ha testület döntene arról, hogy
a temető kitakarítása során elég sok felesleges, kidőlt fa került feldarabolásra, méterbe vágva,
melyet jelenleg a temető területén helyeztek el. A fa tárolásáról mindenképpen szükséges
dönteni, illetve annak hasznosításáról. Volt javaslat arra, hogy tárolják és később
hasznosítsák, volt arra is, hogy osszák ki az egyedül élő idősek között.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: mindenképpen azt kell részesíteni ilyen fa támogatásban, aki a szociális tűzifa programban nem részesült támogatásban.
Kovács Csaba Károly polgármester: kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg annak a lehetőségét,
hogy milyen formában, feltételekkel osztható ki ez a fa mennyiség. Megköszöni a részvételt
és az ülést 15:40 órakor bezárja.
K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő:
Tóthné Titz Éva
aljegyző
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