BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 629-3/2016/K.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 03.
napján 14:00 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:
Dr. Szabó Tímea
Danis Orsolya

jegyző
pénzügyi ügyintéző

Horváth József őrnagy

Tapolcai Rendőrkapitányság

Csik Tímea

jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről: 4 fő
Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestületből 3 fő jelen van, így határozatképes, Kovácsné Bodor Erika és Szász Virág képviselő
egyéb elfoglaltság okán igazoltan van távol.
Ismerteti a napirendet:
1. 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2. 2015. évi zárszámadás elfogadása
3. Közrendvédelmi beszámoló
4. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
előkészítése
5. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése
6. Közművagyon értékelésének elfogadása
7. 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó
átfogó értékelés elfogadása
9. Közösségi színterek használatának szabályozása
10. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről
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11. Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei
gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
12. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
13. Törvényességi felhívás megtárgyalása
14. Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
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
27/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
2016. május 03-i nyilvános ülésének napirendjéről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 03-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.
2.
3.
4.

2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
2015. évi zárszámadás elfogadása
Közrendvédelmi beszámoló
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet előkészítése
5. Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése
6. Közművagyon értékelésének elfogadása
7. 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó
átfogó értékelés elfogadása
9. Közösségi színterek használatának szabályozása
10. Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi
tevékenységéről
11. Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei
gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
12. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
13. Törvényességi felhívás megtárgyalása
14. Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
15. Vegyes ügyek
Kovács Csaba Károly polgármester: lejárt határidejű határozatokról készült jelentést a testület
kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel, javaslat. Amennyiben
nincsen, javasolja a jelentés elfogadását.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
készült jelentést elfogadja.
1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Kovács Csaba Károly polgármester: a költségvetés módosításához sok hozzáfűzni való
nincsen, tekintettel arra, hogy növekedett a kiadási oldal, így hozzá lett rendelve a bevételi
oldal is.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a kiadási és a bevételi fő összeg azért nőtt, mivel a
pályázatok mind a kiadási, mind a bevételi oldalon megjelentek, és ezért látszik ez a jelentős
növekedés.
Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy van-e még észrevétel, kérdés a napirenddel
kapcsolatosan Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2015. évi költségvetés
módosítását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendelete alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016. (V. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
2.) 2015. évi zárszámadás elfogadása
Kovács Csaba Károly polgármester: a zárszámadást legkésőbb május 31-ig el kell fogadni.
Az előterjesztés részletes és pontos, kiemelni nem szeretne semmit.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ezek a teljesítési adatok. A tartalék összege jelentősen nőtt
az önkormányzat stabil pénzügyi helyzettel zárta az évet.
Kovács Csaba Károly polgármester: ez így van 7,6 millió forint tartalékkal fordultak át erre
az évre. Annak ellenére, hogy vannak kisebb dolgok, ami lehetne jobb, de a gazdálkodás
stabil.
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Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy az építményadónál és a gépjárműadónál
elég alacsonyak a százalékok, hogy ezek már befolytak?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ezek már befolytak, ezek az adatok a december 31-i
teljesítés adatai. A teljesítés oszlopban látható összegek már befolytak és ezek kerültek
lekönyvelésre az adott adótípusokra.
Kovács Csaba Károly polgármester: tehát a 70 % esetében az 1 millió forintból 700 e Ft folyt
be. Kimaradt 300 e Ft. A tervezés az építményadónál 4,6 millió forint volt, és befolyt 3,1
millió forint, és akkor 1,5 millió forint lóg ki 2015. évről.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a kilógás nem tudja, hogy mennyiben fedi a valóságot,
mivel ez egy előtervezés eredménye.
Kovács Csaba Károly polgármester: véleménye szerint az adóalanyok számát figyelembe
véve kerül betervezésre.
Dr. Szabó Tímea jegyző: így van, az előző évi teljesítést és az adóalanyok számát is
figyelembe veszi a hivatal a tervezésnél. Az, hogy ez a nem jó tervezésnek, vagy a kisebb
arányú befizetésnek a következménye, azt így nem tudja megmondani.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ehhez az adós kolléganőre lenne szükség.
Kovács Csaba Károly polgármester: kér a testület a hivataltól egy olyan tájékoztatást, ami
tartalmazza, hogy a 2015. évi kötelezettek mennyit fizettek be, és mennyi a kintlévőség és
azzal mi történik a továbbiakban és mi a szankció.
Ezen kiegészítés figyelembevételével javasolja a 2015. évi zárszámadás elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendelete alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Balatonhenye Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
3.) Közrendvédelmi beszámoló
Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti Horváth József Őrnagy Urat. Kéri, hogy röviden
tájékoztassa a jelenlévőket Balatonhenye közrendvédelmével kapcsolatosan.
Horváth József őrnagy: köszönti a megjelenteket, a közrendvédelmi osztály vezetőjeként van
jelen. A Badacsonytomaji Rendőrőrs lát el közrendvédelmi feladatot a térségben, ezen kívül a
bűnügyi, illetve a vizsgálati osztály is. Tavalyi évben a járőrszolgálaton belül indult egy
program, ami a 19 megyés program elnevezést viseli. Ebben a programban minden település
besorolásra került közbiztonsági kockázat szempontjából. Az előző éves bűncselekmény
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adatokat figyelembe véve nem kellett olyan kockázati tényezőt figyelembe venni, ami
hátrányosan befolyásolta volna a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Természetesen
figyelembe kell venni a járőrszolgálatok ellátásánál azt is, hogy esetlegesen milyen átutazó
forgalom van, milyen igazgatásrendészeti feladatuk van, és ezáltal bővülhet az itt szolgálatot
teljesítők köre. Balatonhenye kiegyensúlyozott közbiztonsággal bír, tavalyi évben egyetlen
egy vagyon elleni bűncselekmény volt a településen, mely szép adat, de ettől függetlenül jelen
pillanatban és a jövőben is ugyanilyen intenzitást és energiát kell belefektetni, akár a nyílt,
akár az operatív eljárásokat figyelembe véve, bizonyos bűncselekmények megelőzésére,
felszámolására. A legfontosabb szempont, hogy megelőzzük a bűncselekményeket, bár az
nem kimutatható, hogy a megelőzésnek mennyi hozománya van. Ebben a feladatban stratégiai
partner a polgárőrség, ami nem működik a településen, de sajnálatos módon Köveskálon is
megszűnt. Ennek a létjogosultsága igen is alátámasztható bűncselekményi és szabálysértési
adatokkal, mivel sokkal hatékonyabb a munka, hogy ha polgárőrség is működik egy adott
térségben. A Parancsnok Asszonynak, illetve a Varga Úrnak is meghatározásra került, hogy
ebben a térségben kezdjenek el újból szerveződni, akár önként, akár több településsel, és
ebben is szeretnének eredményt elérni. A következő cél az, hogy a településen az adott
közbiztonsági helyzetet fenntartsák, sőt azon javítsanak. 257 db bűncselekménnyel csökkent a
Tapolcai Kapitányságon a bűncselekmények száma 2-3 év viszonylatában. Ezt a fajta
csökkenő tendenciát kívánják fenntartani, nagyon nehéz helyzetben vannak, mivel az illegális
migrációval kapcsolatos szolgálati feladatok érintik a tapolcai kapitányságot is. Ezért egy
másfajta szolgálatszervezésre van igény, ezért arra kéri a testületi tagokat, illetve a
polgármester urat is, hogy ha bármilyen olyan negatív tendenciát tapasztal valaki, ami a
térséget érintheti, akkor soron kívül jelezzék irányába, vagy a körzeti megbízott, vagy a
parancsnok asszony irányába, mert csak így tudnak hatékonyabbá válni.
Az idei év sem lesz könnyű, de az eredményeket fent kívánják tartani. Azt kéri még, hogy
amennyiben rendezvény kerül megtartásra, akkor kettő héttel előtte jelezzék a rendőrség felé,
mert így elég nehéz rászervezni. Ami a térséget érinti, mindenhol vannak belső problémák,
vannak motiválatlan rongálások, ezekkel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy a jövőben és
az elmúlt évben is amennyiben valaki szabálysértést követ el, ami elzárással büntetendő
szabálysértés, itt a legjellemzőbb a garázdaság szabálysértése, illetve a tulajdon elleni
szabálysértések. Ezekben a körökben, ha bárki ilyen jellegű cselekményt követ el, akkor nem
szeretné, hogy a lakosság úgy gondolja, hogy nem szükséges, vagy nem érdemes vele
foglalkozni, mert vannak területek, ahol erre időt áldoztak, és ennek az lett az eredménye,
hogy az idei évben jelen pillanatban ilyen garázdaság jellegű szabálysértőt 10 személyt vett
őrizetbe. A bíróság már partner abban Veszprémben, hogy amennyiben valaki visszaeső,
akkor börtönbüntetésre fogják ítélni, amiben volt aki, 50 vagy 60 napot kapott, és ennek már
elég komoly visszatartó ereje van.
A kapitányság közlekedésrendészeti tevékenysége a közbiztonságon kívül a legkönnyebb a
településen, mivel a település zsákfalu, átmenő forgalom nem jellemző.
A közlekedésrendészeti szempontból egy dolgot jegyezne meg, mely a nyári idegenforgalmi
szezont érinti, amikor is terepjárós átvonulások vannak a hegyből, ezzel kapcsolatban voltak
intézkedések, és igen is mindenki figyeljen oda, hogy ha ezek az autók úgy közlekednek az
erdészeti területeken, akkor akár környezetkárosítást is elkövethetnek.
Az igazgatásrendészeti tevékenysége az osztálynak szintén egyszerű, mert csupán a
lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőket kell ellenőrizni, ott viszont problémát, hibát nem
tapasztalnak.
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Az idei év fő célkitűzése, hogy a térségben egy polgárőrséget összehozni, mely véleménye
szerint szükséges lenne ebben a térségben is, továbbá cél ezen közbiztonsági helyzet
fenntartása, ami jelen pillanatban van a településen, vagy inkább azon javítani.
Az együttműködést az önkormányzattal teljesen jónak ítéli, minden alkalommal megkapták a
megfelelő segítséget, és abban is bízik, hogy az elkövetkezendő időszakban is hasonló módon
tudnak együttműködni. Köszöni szépen a figyelmet. Amennyiben kérdés van, szívesen
válaszol.
Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a beszámoló kiegészítését, javasolja a
testületnek a közrendvédelmi beszámoló elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.
Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni Horváth József őrnagy ülésen való
részvételét.
Horváth József őrnagy elhagyja a helyiséget.
4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet előkészítése
Kovács Csaba Károly polgármester: az előterjesztést mindenki kézhez kapta, mely
tartalmazza a körzeteket az egészségügyi alapellátás tekintetében. Kérdezi, hogy van-e
észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
szóló önkormányzati rendeletről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti
tartalommal a rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző
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háziorvos, fogszakorvos és védőnő, valamint az országos módszertani intézet (Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett rendelet
tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre)
b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő tervezett testületi ülés
5.) Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése
Kovács Csaba Károly polgármester: a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírja a
gördülő fejlesztési terv elkészítését. A terv elkészítésére az Önkormányzat a Bakonykarszt
Zrt-t hatalmazza fel. Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy gördülő fejlesztési terv
elkészítésével megbízzák a Bakonykarszt Zrt-t, kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
1./ Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 75. sorszámú 21-25858-1-00500-12 MEKH kóddal rendelkező Köveskál szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
készítésére vonatkozó napirendi pontot.
2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
3./ A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést, jelen döntés alapján
elkészített és aláírt meghatalmazást, a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (8200 Veszprém, Pápai út 41.) részére megküldje.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges intézkedések
megtételére.
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Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidők:
1. – 3./ azonnal
4./ legkésőbb 2015. május 20.
5./ folyamatosan.
6.) Közművagyon értékelésének elfogadása
Kovács Csaba Károly polgármester: közművagyonnak minősül az ivóvíz vezeték,
vagyonértékelést a DRV Zrt készítette el, melynek elfogadását javasolja.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
1./ Balatonhenye Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó,
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban
szereplő vagyonleltárt elfogadja.
2./ Balatonhenye Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése
értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés
szerinti vagyonérték 57.488.958,- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon
értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a
vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként
történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével
valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a
2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal
módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált
újraelőállítási érték alapján került megállapításra.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést a DRV Zrt. részére
megküldje.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidők:
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1./
2./
3./
4./

azonnal
folyamatosan
azonnal
folyamatosan.

7.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés
Kovács Csaba Károly polgármester: a belső ellenőr végezte az ellenőrzést, a hiányosságok
pótlásra kerültek. Javasolja, hogy aki az ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
a 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben Balatonhenye Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.
8.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó
átfogó értékelés elfogadása
Kovács Csaba Károly polgármester: ezen átfogó értékelést minden év május 31-ig kell
elkészíteni. Amennyiben az értékelést a testület elfogadja, azt fel kell terjeszteni a
gyámhatóság felé. A beszámoló részletes, javasolja elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
2015. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. május 31.
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9.) Közösségi színterek használatának szabályozása
Kovács Csaba Károly polgármester: a tavalyi évben elfogadásra került a közművelődési
rendelet, mely tartalmazza a közösségi színtereket. Ezen előterjesztés pedig tartalmazza ezen
közösségi színterek (művelődési ház, közösségi ház, könyvtár, sport telep) használati
szabályzatát, illetve házirendjét. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a napirenddel
kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a közösségi színterek
használati szabályzatát.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek használati
szabályzatát, házirendjét, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot, házirendet
tegye közzé.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016. május 31.
10.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi
tevékenységéről
Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzat három társulásnak tagja, az óvoda, a
szennyvíz, illetve a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. Az előterjesztés
tartalmazza az ülések számát, illetve a társulás tevékenységét. Kérdezi, hogy van-e észrevétel,
javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért kéri, hogy amennyiben a beszámoló elfogadható,
kézfeltartással jelezze a testület.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2015.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
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11.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei
gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
Kovács Csaba Károly polgármester: a szünidőben kötelezetté válik az önkormányzat az
egyszeri meleg étel biztosítására. Az önkormányzatnak döntenie kell, hogy az ellátási
kötelezettségen felül kívánja-e ingyenesen biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést.
A kötelezően előírt felett az önkormányzat nem kívánja biztosítani. Ebben formában javasolja
elfogadásra a határozatot.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetési
feladatok ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja.
A szünidei gyermekétkeztetés feltételeit előkészíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzőt, valamint a kötelező felvételt biztosító Óvodák,
Iskolák intézményvezetőit a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának igénybevételi
lehetőségéről tájékoztassa.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016. május 30.
12.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Kovács Csaba Károly polgármester: a temető díjak kérdését, már sokadszor tárgyalja az
önkormányzat.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a napirend első része: a temetői díjakat minden évben felül kell
vizsgálni. A napirend második része pedig a temetőben végzett ellenőrzés.
Kovács Csaba Károly polgármester: a temetőben csak a temetkezési szolgáltatók részére van
megállapított díj 1.000 Ft/alkalom összegben, a többi díj 0 Ft.
A temető fenntartásával kapcsolatban a tavalyi évben felmerült költség 70.000 Ft volt, az idei
évre betervezésre került 600.000 Ft a kerítés, illetve a kapu kivitelezésére.
György Csaba alpolgármester: tervben van még egy autó parkoló kialakítása is.
Kovács Csaba Károly polgármester: ez majd akkor fog megtörténni, ha az ott lévő
magántulajdon - amit felajánlottak az önkormányzatnak – megvásárlásra kerül, és ott
kialakítható a parkoló, de ez majd a későbbiekre vonatkozó dolog.
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Először is arról kell dönteni, hogy a díjakon változtat-e az önkormányzat. Véleménye szerint a
jelenlegi díjakon nem kellene változtatni. Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a temetői
díjak ne változzanak, kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről,
használatának és igénybevételének szabályairól szóló 3/2000. (X. 16.) önkormányzati
rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján
megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.
Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát még jelenleg nincsen kapu a temetőn, így folyamatosan nyitva
van.
Kovács Csaba Károly polgármester: ez így van, folyamatosan nyitva van.
Dr. Szabó Tímea jegyző: kérdezi, hogy a ravatalozó?
Kovács Csaba Károly polgármester: a ravatalozó csak temetéskor van nyitva. Viszont temetői
nyilvántartással az önkormányzat nem rendelkezik. Kérdezi, hogy akkor meg kellene
vásárolni az ehhez kapcsolódó programot?
Dr. Szabó Tímea jegyző: legalább is tájékozódni kellene a program ára felől. A Közös
Hivatalhoz tartozó települések közül több nem rendelkezik ilyen nyilvántartással, tehát így
több önkormányzat egyetértésével lehetne kérni árajánlatot. Aztán egy újabb lépcsőben
lehetne dönteni a program esetleges megvásárlásáról. Egyelőre arra kéri a testületet, hogy
hatalmazza fel arra, hogy e tárgyban árajánlatokat kérjen be.
Kovács Csaba Károly polgármester: tehát ebben az ügyben az első lépcső az árajánlatok
beszerzése.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a temetői nyilvántartások és térkép elkészítéséhez
a jegyző árajánlatokat szerezzen be.
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13.) Törvényességi felhívás megtárgyalása
Kovács Csaba Károly polgármester: törvényességi felhívás érkezett a Kormányhivataltól
tekintettel arra, hogy Balatonhenye nem rendelkezik Helyi Építési Szabályzattal. Első körben
árajánlatok beszerzéséről kellene dönteni. Felvette a kapcsolatot a BFH Európa Kft-vel és
előzetes tárgyalások alapján árajánlatot adnának, Badacsonytomaj város szabályzatát is ők
készítették el. Továbbá felvennék a kapcsolatot azon cégekkel, tervezőkkel, akik
részfeladatokat hajtottak végre a félbe maradt rendezési tervben. Ezáltal az 5-6 milliós tételből
tudnának lefaragni.
Dr. Szabó Tímea jegyző: ezt is valahol el kell kezdeni, egyáltalán árajánlatokat kell bekérni.
Az is kérdés, hogy leszűkítik-e erre a cégre, vagy több helyről kérnek be árajánlatot. Azokat a
cégeket tudja megnevezni, akikkel a hivatal több település vonatkozásában kapcsolatban volt.
Erre egy éves határidőt adott a Kormányhivatal, de az építési szabályzat elfogadása és
előkészítése nagyon hosszadalmas folyamat.
Kovács Csaba Károly polgármester: felveszi a kapcsolatot azzal a céggel, akik az el nem
fogadott rendezési tervben részt vettek, illetve árajánlatot kérnek be a BFH Európa Kft-től.
Amennyiben az elmondottakkal a testület egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
A Veszprém Megyei Kormányhivatal településrendezési
eszközök hiánya miatti törvényességi felhívásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
Kormányhivatal VEB/005/1247/2016. számú törvényességi felhívását megtárgyalta.

Megyei

A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és a helyi építési
szabályzat elkészítése érdekében elsőként árajánlatokat szerez be.
Felkéri a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat elkészítésére kérjen ajánlatot BFH
Európa Kft.-től, valamint a Váterv 95 Kft-től, és a kapott ajánlatokat terjessze elő a következő
tervezett ülésre.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: következő tervezett ülés
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14.) Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme
Kovács Csaba Károly polgármester: az egyesület támogatás iránti kérelmet nyújtott be a
testület felé. Ezen célokra a költségvetésben 30.000 Ft került elkülönítésre. Kérdezi, hogy
működik ez az egyesület?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: révfülöpi székhellyel működik az egyesület, eddig minden
évben kért támogatást. Kirándulásokat is szervez, illetve legutóbb a Káli-medencében
hulladékgyűjtést szervezett.
György Csaba alpolgármester: a rendelkezésre álló keret 60 %-át javasolja részükre
megállapítani.
Kovács Csaba Károly polgármester: 50 %-ára gondolt.
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: a keretösszeg felét javasolja támogatásként
megállapítani.
Kovács Csaba Károly polgármester: az elhangzottak alapján 15.000 Ft összegű támogatás
megállapítását javasolja.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 19.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Gázló Környezet- és
Természetvédő Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.) (továbbiakban:
Egyesület) egyszeri 15.000 Ft-tal, azaz tizenötezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: pihenőhely kialakításának és az Egyesület programtervének támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
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Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2016. május 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
15.) Vegyes ügyek
a.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
támogatási igény benyújtása

Kovács Csaba Károly polgármester: a társulás létszámcsökkentéssel kapcsolatos többlet
kiadásokra pályázatot nyújt be, melyhez szükséges a társulásba tartozó önkormányzatok
képviselő-testületi határozata. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a
Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem
benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Balatonhenye Önkormányzat Képviselő - testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását
támogatja, azzal egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat
megküldésével értesítse.
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Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016.május 31.
b.) Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat támogatási kérelme
Kovács Csaba Károly polgármester: a szolgálat támogatási kérelemmel fordult a testülethez.
Nyári táboroztatást terveznek a hátrányos helyzetű gyermekek számára, strand, nemzeti park
Tavasbarlang látogatás stb. Ehhez kérnek anyagi támogatást, gépjárművet, vagy valamilyen
szolgáltatást.
György Csaba alpolgármester: milyen szolgáltatást tud nyújtani az önkormányzat?
Kovács Csaba Károly polgármester:
az autót lehetne biztosítani kirándulás céljára,
belépőjegyet lehetne megvásárolni számukra, kultúrházat lehetne részükre bocsátani.
Dr. Szabó Tímea jegyző: lehetne azt is, hogy mond egy összeget a testület, melyet felajánlja
erre a célra és kéri a szolgálatot, hogy a felhasználásról számoljon be.
Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja, hogy erre a célra is biztosítson az
önkormányzat 15.000 Ft támogatást.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat támogatásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban:
Szolgálat) kérelmét támogatja, és a Szolgálat részére a Szolgálat ellátási területén élő a
hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához 15. 000 Ft támogatást nyújt. A Szolgálat
köteles a támogatás felhasználásáról elszámolni.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. május 30.
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c.) Balatonhenye 66 hrsz-ú ingatlan vásárlása
Kovács Csaba Károly polgármester: ezen ingatlan tehermentes ¾ tulajdoni hányadának a
megvásárlásáról döntött a testület az előző ülésen. Ezen ingatlan ¼ tulajdoni hányaddal
rendelkező tulajdonosával szemben végrehajtás van folyamatban. A mai napon sikerült a
végrehajtóval megbeszélni, hogy árverésen kívül vásárolhatja meg az önkormányzat a
fennmaradó tulajdon részt 75.500 Ft összegben. Ezen adás-vétel lebonyolításához kéri a
testület szavazását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Balatonhenye 66 hrsz-ú ingatlan ¼ tulajdoni
hányadának vásárlásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Balatonehnye
66. hrsz-ú ingatlan ¼ tulajdoni hányadát a folyamatban levő végrehajtási eljárásban
tehermentesítve 75. 500 Ft vételárért megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint arra, hogy az
adásvételi szerződés elkészítésével, az adásvétel lebonyolításával a szombathelyi 340. számú
Ügyvédi Irodát megbízza.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. június 15.
d.) Traktor vásárlás
Kovács Csaba Károly polgármester: a költségvetésben 1.200.000 Ft került elkülönítésre
traktor vásárlásra. A kereskedőtől 1.900.000 Ft-ért tudja az önkormányzat megvásárolni, a
különbözetet az önkormányzat a közfoglalkoztatásban biztosított eszközvásárlásból kívánja
finanszírozni. Ehhez az eszközbeszerzéshez kéri a testület hozzájárulását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
traktor vásárlásáról
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
községgazdálkodási feladatok ellátásához 1. 900. 000 Ft értékben traktort vásárol. A kiadás
forrása a 2016. évi költségvetésben e célra tervezett 1. 200. 000 Ft összeg, valamint további
700. 000 Ft a közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a traktor beszerzésére.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. június 15.

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt, és az ülést 15.05 órakor bezárja.
K.m.f.
Kovács Csaba Károly
polgármester
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Dr. Szabó Tímea
jegyző

