
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 629-9/2016/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 02.
napján 09:00 órakor megtartott  nyilvános  rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Kővágóörs, Petőfi utca 2. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: 
Tóthné Titz Éva aljegyző

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
testületből  3  fő  jelen  van,  így  határozatképes.  Kovácsné  Bodor  Erika  és  György  Csaba
igazoltan van távol. Ismerteti a napirendi pontokat és javasolja elfogadásra. 
 

1.) Balatonhenye 259 hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése

2.) Főépítészi feladatok ellátására megbízás 
3.)  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának 

elfogadása 
    

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  
69/2016. (XI. 02.) HATÁROZATA

A 2016. november 02-i  nyilvános rendkívüli ülés napirendjéről 

Balatonhenye  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 02-i  ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 



1. Balatonhenye 259 hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése
2. Főépítészi feladatok ellátására megbízás 
3.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának 
elfogadása 

1.  Balatonhenye  259  hrsz-ú  ingatlanra  kötött  bérleti  szerződés  közös  megegyezéssel
történő megszüntetése

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  testület  megkapta  az  előterjesztést,  mindenki  előtt
ismert,  hogy  a  Homokvári-testvérek  felmondták  a  szerződést,  mely  egy  évre  került
megkötésre és kérték, hogy közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.  Továbbá kérték,
hogy  a fennmaradó időre vonatkozó bérleti díjat az önkormányzat számukra fizesse vissza.
Javasolja, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  
70/2016. (XI. 02.) HATÁROZATA

A Balatonhenye 259. hrsz-ú ingatlan bérbeadásának megszűntetéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testület a tulajdonában lévő Balatonhenye 
259. hrsz-ú ingatlan bérbeadását a bérlők Homokvári Attila és Homokvári Lajos kérelmére 
közös megegyezéssel 2016. október 1-től megszünteti. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse és 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti határozott ideig tartó bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására.  

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2016. november 15. 

2. Főépítészi feladatok ellátására megbízás 

Kovács Csaba Károly polgármester:   mint tudja a testület  a kormányhivatal törvényességi
felhívással élt, mely szerint az önkormányzatnak hiányossága van, még pedig az, hogy a helyi
építési szabályzatot meg kellene alkotni, melyre most lehetősége van az önkormányzatnak.
Viszont  ezen feladat  elvégzéséhez meg kell  bízni  a  főépítészi  feladatok ellátására valakit,
melyre  kapott  az  önkormányzat  árajánlatot  a  veszprémi  Tér-Szer  Kft-től,  melynek
képviseletében Szabó Zoltán járt el.  Az árajánlatot, illetve a tervezési szerződést a testület
tagjai  megkapták,  olvasták.  Javasolja, hogy aki elfogadja  a Tér-Szer Kft ajánlatát,  illetve



egyetért azzal, hogy megbízásra kerüljön a helyi építési szabályzattal kapcsolatos főépítészi
feladatok ellátásával,  kézfeltartással  jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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71/2016. (XI. 02.) HATÁROZATA

Főépítészi feladatok ellátásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  építési  szabályzat
elfogadásához kapcsolódóan megbízza a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b. ) az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával. 

A TÉR-SZER Kft. által küldött megbízási szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert az aláírására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2016 november 17.

3.    Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának 
elfogadása 

Kovács Csaba Károly polgármester:    a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Elnöke
kérte, hogy a társulási megállapodás módosítását hagyják jóvá a testületek. A módosítás abból
adódik,  hogy  Gyulakeszi  Önkormányzata  a  társulásból  kiválik.  Javasolja,  hogy,  aki  az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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72/2016. (XI. 02.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
 Megállapodása módosításának elfogadásáról

1.)   Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Gyulakeszi  Községnek  a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból 2016. december 31. napjával történő kilépését
tudomásul veszi. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1. melléklete
módosítására  vonatkozó  javaslatot  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal  elfogadja.



2.) Felkéri a Képviselő-testület  a  polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását
elfogadó képviselő-testületi határozatot küldje meg a Társulás elnökének.
Felhatalmazza  a  Képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy  a  módosított  Társulási
Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá. 

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

Kovács Csaba Károly polgármester:   megköszöni a részvételt, és az ülést 9:15 órakor bezárja.

K.m.f.

        Kovács Csaba Károly     Dr. Szabó Tímea
             polgármester               jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Tóthné Titz Éva
aljegyző


