
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 629-7/2016/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 21.
napján 14.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző

Kovács Csaba Károly polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
részéről 4 fő van jelen,  Szász Virág igazoltan van távol, így a testület határozatképes. 
A napirendek megtárgyalása előtt  javasolja,  hogy a lejárt  határidejű határozatokról készült
jelentést fogadja el a testület. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést jóváhagyja. 

Kovács Csaba Károly polgármester: a meghívóban szereplő napirendet javasolja kiegészíteni 
az alábbiakkal: 

- Vagyon rendelet módosítása
- Helyi Választási Bizottságba póttag választása
- Vegyes ügyek. 
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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

58/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

A 2016. szeptember 21-i  nyilvános ülés napirendjéről 

Balatonhenye  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 21-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2.)  Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása
3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) 
önkormányzati rendelet módosítása

4.)  Közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosítása

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
6.) Falugondnoki szolgálat tevékenységi napló vezetése
7.)  Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtása 
8.) Településfejlesztési Koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére érkezett 

árajánlat elfogadása 
9.) A Balatonhenye, Kossuth u. 51/A. szám alatti ingatlan értékesítésére  
    kiírt pályázat elbírálása 
10.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

6/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítása
11.) Helyi Választási Bizottságba póttag választása 
12.) Vegyes ügyek

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  képviselő-testület  kézhez  kapta  az  előterjesztést.
Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  kérdés  a  napirenddel  kapcsolatosan.  Megállapítja,  hogy
nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2016. évi költségvetés módosítását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (X. 05. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2016. évi költségvetéséről szóló
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1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2.) Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a rendelet  tervezetben az alapellátás körzetei vannak
meghatározva, melyet javasol elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2016. (X. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) 
önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester: a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése, a szelektív
gyűjtő sziget  megszűnése,  illetve a  számlázó cég  változásának okán szükséges  a  rendelet
módosítása.  Megkérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat  a  napirenddel  kapcsolatosan.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016. (X. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.)
önkormányzati rendelete módosításáról

4.) Közterületek használatáról szóló 8/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester: módosult a törvény ezért filmforgatás díjával kapcsolatos
helyi  rendeleteket  módosítani  szükséges.  A  rendeletben  meg  kell  határozni  az  ehhez
kapcsolódó díjakat. 

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: a  törvény  mellékletének  vonatkozó  része  az  előterjesztésbe
beemelésre került, melyek a maximális összegek. 
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Kovács Csaba Károly polgármester: a díszburkolatos, illetve a turisztikailag kiemelt területen 
az alábbi díjakat javasolja elfogadásra: 
- forgatási terület: 200 Ft /m2/nap
- technikai terület: 150 Ft /m2/nap
- stáb parkolási terület: 100 Ft /m2/nap
- kiürítési terület: 100 Ft /m2/nap
- forgalomtechnikai biztonsági terület: 10 Ft /m2/nap.

Azokra a területekre, melyek nem díszburkolatosak és turisztikailag nem kiemeltek, ott pedig
ezen összegek 50 %-át javasolja elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016. (X. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozás

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja az ösztöndíj rendszerhez való csatlakozást. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Balatonhenye Község Önkormányzata  elhatározza,  hogy csatlakozik a  hátrányos helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2017.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2017.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 
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Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. október 3.

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a pályázati kiírás jóváhagyását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2016.  (IX. 21.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016. október 4. 

6.) Falugondnoki szolgálat tevékenységi napló vezetése

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  tevékenységi  napló  vezetése  során  előírás  a
falugondnok számára, hogy igénybevétel esetén az igénybe vevővel a naplót alá kell íratni. Ez
alól mentesítheti, vagy kötelezheti erre a testület a falugondnokot. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester: véleménye  szerint  ezen  feladat  alól  ne  legyen
mentesítve a falugondnok. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: a falugondnok írassa alá az igénybe vevőkkel. 

Kovácsné Bodor Erika képviselő: egyetért vele, igen legyen aláíratva.

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja azt elfogadásra, hogy az igénybe vevő aláírása
„nem mellőzhető”. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2016.  (IX. 21.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat tevékenységnapló vezetéséről
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Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy a  falugondnok
által vezetendő tevékenységnaplóban a „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetése
nem mellőzhető.

A határozatban foglaltak 2016. szeptember 22. napjától alkalmazandók. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt, valamint a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

7.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtása

Kovács Csaba Károly polgármester:  ismét van lehetőség szociális célú tűzifa vásárlásához
pályázat benyújtására. Az önerő 30.480 Ft, javasolja éljenek ezzel a lehetősséggel. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  
62/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat 

benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  24  m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerő  összesen  30.480,-Ft
(26.000,-Ft+ Áfa). A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A  pályázatban  vállalt  önerő  összeget  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület
Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2016.  évi  költségvetéséről
szóló  önkormányzati  rendeletében  meghatározott  tartalékkerete  terhére  biztosítja.  A
Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban tett nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
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8.) Településfejlesztési Koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére 
érkezett árajánlat elfogadása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  törvényességi  felhívás  érkezett  a  településrendezési
eszközökkel kapcsolatosan,  ezért árajánlatot kért be a testület e tárgyban. A Váterv95 Kft
adott be érdemben árajánlatot, mely 1.500.000 Ft + ÁFA összegű. Ez az összeg nemcsak a
módosításra, hanem akár az egész újragondolására vonatkozik. Javasolja a beérkezett ajánlat
elfogadásra, tekintettel arra, hogy az nagyon kedvező ajánlat, illetve elmondja, hogy a céggel
már személyesen is tárgyalt és nagyon együttműködőek. Ez a munkafolyamat kb. egy évet
venne igénybe. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester: részéről  rendben  van,  egyetért  az  árajánlat
elfogadásával. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja az árajánlat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  
63/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

Településrendezési eszközök elkészítésére érkezett ajánlat elbírálásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  településrendezési  eszközök
elkészítésére beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi álláspontot alakította ki:

 A Váterv95  Tervező és Szolgáltató Kft (1012 Budapest, Logodi u. 50.) ajánlatát 1.500.000 Ft
+ ÁFA összegben elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a tervező céget, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a
döntésről értesítse. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos. 

9.) A Balatonhenye, Kossuth u. 51/A. szám alatti ingatlan értékesítésére  
kiírt pályázat elbírálása

Kovács Csaba Károly polgármester: a kiírt felhívásra érkezett egy pályázat, mindenki olvasta.
A pályázó Szabó Bernadett köveskáli lakos, gyermekei Pálffy Bianka és Pálffy Maja, vállalja
a lakóhely létesítését, illetve a 10 évig történő itt lakást.  A kiírásnak a pályázat megfelel, így a
pályázatot elfogadásra javasolja, úgy is az a cél, hogy fiatalok költözzenek a faluba. 

Kulcsárné  Bertalan  Emília  képviselő: amennyiben  megfelel  a  pályázati  kiírásnak,  akkor
fogadják el. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadásra Szabó Bernadett pályázatát.
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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

  
64/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

A Balatonhenye Kossuth Lajos u. 51/A. 
szám alatti ingatlan értékesítéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testület  a Balatonhenye Kossuth Lajos u.
51/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Az ingatlant Szabó Bernadett 8274 Köveskál, Vásártér 4. szám alatti lakos részére 2.805.000.-
Ft  vételáron  értékesíti.  Az  ingatlan  vételárát  vevő  legkésőbb  az  adásvételi  szerződés
megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse, és felhatalmazza
a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. október 20.

10.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
6/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: az  értékhatárok  változása  okán  szükséges  a  vagyon
rendelet módosítása. Ez az értékhatár 1.000.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra változna. Javasolja,
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
6/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

11.) Helyi Választási Bizottságba póttag választása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  közelgő  népszavazás  okán  szükséges  póttagot
választani.  Előzetes  egyeztetést  követően  Szász  Erika  helyi  lakost  javasolja  póttagként
elfogadni. 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  
65/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az 
alábbi póttagot választja: 

Szász Erika (Balatonhenye) – póttag. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetett a döntésről értesítse. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: azonnal. 

12.) Vegyes ügyek

Kovács Csaba Károly polgármester: Fenyvesi Zoltán választókerületi elnök  nevében érkezett
egy megkeresés, melyben azt kéri,  hogy a testület hozzon olyan döntést,  hogy elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát. Javasolja, hogy a testület hozzon ilyen tárgyú döntést. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  
66/2016. (IX. 21.) HATÁROZATA

           Kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elutasítja  a  kötelező  betelepítési
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a
terrorveszélyt.  A  kvóta  veszélyezteti  a  kultúránkat  és  a  mindennapjaink  biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük  a  kormányt,  hogy  minden  lehetséges  eszközzel  akadályozza  meg  az  illegális
migránsok  beáramlását  és  a  kötelező  betelepítési  kvóta  életbe  lépését,  védje  meg
Magyarországot és a magyar embereket!

Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 15:10 órakor bezárja.

K.m.f.

        Kovács Csaba Károly     Dr. Szabó Tímea
             polgármester               jegyző
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