BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 1038-6/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 23-án
14:30 órakor megtartott rendkívüli 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:
Dr. Szabó Tímea

jegyző

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 napirendet:
1.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
2.) A helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Amennyiben a testület a napirendet elfogadja kéri, hogy kézfeltartással jelezzék.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA
2015. június 23-i ülés napirendjének elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 23-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
2.) A helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
1.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
Kovács Csaba Károly polgármester: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására újbóli pályázat kiírása szükséges, mivel a többszöri pályázati kiírás ellenére a
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közszolgáltatás ellátására nem jelentkezett senki. A törvénysértés megszüntetésére biztosított
határidő többször meghosszabbításra került. Mindenki kézhez kapta tárgyi napirenddel
kapcsolatos előterjesztést és mellékletet, kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő formában a pályázat
újbóli kiírását, mely reményeik szerint most már sikeres lesz.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elszállítására pályázat kiírásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú
mellékletét képezi, mely az alábbi időpontokkal egészül ki:
A pályázat benyújtási határideje: 2015. augusztus 24.
A borítékok bontása: 2015. augusztus 26. 10: 00 óra
Eredményhirdetés időpontja: 2015. október 1. 10: 00 óra
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2015. november 1-jétől 2016. október 31.
A Képviselő-testület a pályázati felhívást az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a
honlapján teszi közzé, továbbá azt eljuttatja 20 km távolságon belül a pályázat szerinti
szolgáltatást végzőkhöz.
Utasítja a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, kiküldésére, a beérkezett
pályázatok bontására.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: azonnal
2.) A helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Kovács Csaba Károly polgármester:
az önkormányzat rendelkezik a 8/2008. (V. 13.)
önkormányzati rendelettel a környezetvédelem vonatkozásában. Ezen rendelet jelenleg is
hatályban van, melynek a felülvizsgálata zajlik. Áttekintést követően szeretnék kiegészíteni a
víz- és földvédelem vonatkozásában is. Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a zöldterület
gazdálkodásra és vízgazdálkodásra vonatkozó részek beépítésével a hivatal készítse elő a
rendelet módosítást.
Dr. Szabó Tímea jegyző: kérdezi, hogy az égetés szabályairól szóló rendelkezéseket nem
kívánja módosítani a testület?
Kovács Csaba Károly polgármester: az égetés szabályait nem kívánják módosítani, mivel a
hatályos rendelet, illetve a hivatal által készített tervezetben szereplő időpontok között csak 2
hét csúszás tapasztalható. Tehát a továbbiakban is csak október 15. és április 15. között van
lehetőség kerti hulladék égetésére.
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Kovács Csaba Károly polgármester:
javasolja, hogy az elhangzottaknak megfelelően a
rendelet módosításban
kerüljön beépítésre a zöldterület, illetve a vízgazdálkodás
rendelkezései.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2015. (VI. 23.) HATÁROZATA
A helyi környezet védelméről szóló 8/2008. (V. 13.) önkormányzati
rendelet módosításának kezdeményezéséről
A Képviselő-testület a helyi környezet védelméről szóló rendelet módosítását
kezdeményezi.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendeletbe
kerüljenek beépítésre víz- és földvédelem, valamint a zöldterület gazdálkodás
rendelkezései.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Dr. Szabó Tímea jegyző.
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés.

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 14:45 órakor bezárja.
K.m.f.

Kovács Csaba Károly
polgármester
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dr. Szabó Tímea
jegyző

