
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-5/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  április  26.
napján 09:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő

Tanácskozási joggal:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
3 fővel határozatképes, 2 fő igazoltan van távol. A rendkívüli ülés összehívásának oka az első
napirend, mivel az önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot
kíván benyújtani, melynek benyújtási határideje: 2018. május 02.  A meghívóban szereplő
napirendeket javasolja kiegészíteni az alábbival tekintettel az ügymenet meggyorsítására:
Települési adó rendelet módosítás véleményeztetése. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  április  26-i  ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
2.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
3.) 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat 
4.) Balatonhenye 627/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása
5.) Települési adó rendelet módosítás véleményeztetése
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1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtása

Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására  van  lehetőség  pályázatot  benyújtani.  A  pályázat  célja  a  Kossuth  utca
burkolatának  felújítása,  illetve  a  kapcsolódó  hidak  felújítása.   A Szabó  TLM Bt  ajánlata
15.017.496 Ft értékű. Az igényelt támogatás 12.175.723 Ft lenne, az önerő pedig 2.841.773
Ft.  Erről kellene dönteni, hogy ezt az önrészt tudja-e vállalni az önkormányzat. Az előzetes
pénzügyi  tájékozódás  alapján  a  tartalék  keret  erre  nem elég,  ezért  költségvetési  rendelet
módosításával  ez  megoldható  úgy,  hogy a  betervezett  játszótér  felújításra  elkülönített  6,5
millió  forintos  összegből  finanszíroznák  ezt  az  önrészt.  Javasolja,  hogy  az  írásos
előterjesztésnek  megfelelően  a  testület  fogadja  el  a  pályázat  benyújtását  a  pontosított
összegekkel. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az
önkormányzati  feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat c) alpontjára
pályázatot nyújt be.

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Balatonhenye, Kossuth Lajos utca (140 hrsz) útburkolatának felújítása és kapcsolódó hidak
felújítása. 
A beruházás összköltsége: 15.017.496 Ft. 

Az igényelt támogatás összege összesen 12.175.723  Ft,  a  vállalt önerő 2.841.773 Ft, melyet
a   képviselő-testület  a  2018.  évi  költségvetés  terhére  biztosítja,  mely  tekintetében  a
költségvetést módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2018. május 2.

2.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: felkéri  aljegyző  asszonyt,  hogy  a  törvényességi
észrevétel vonatkozásában nyújtson tájékoztatást. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  a  törvényességi  felhívást  kapott  az
önkormányzat tekintettel  arra,  hogy 2017. december hónapban késve kerültek feltöltésre a
nemzeti  jogszabálytárra  a  rendeletek.  Ennek  oka  ismert,  a  decemberi  rengeteg  ülések,  a
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közmeghallgatások, a települési  arculati  kézikönyvek, rendeletek és az egyéb soros ülések
miatt annyira összetorlódott a feladat, hogy fizikai képtelenség volt ennek a határidőnek a
tartása.  Tulajdonképpen  ezt  megelőzően  soha  nem fordult  elő,  hogy késve  küldtek  volna
nemzeti jogszabálytárra és törvényesség felé jegyzőkönyvet, rendeletet és a jövőben is figyel
a hivatal a határidőkre amennyiben a kapacitástól telik. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: köszöni  a  tájékoztatást.  Javasolja,  hogy a  testület
fogadja el a törvényességi észrevételt, természetesen annak tartalmával egyet értenek. Ahogy
az aljegyző asszony is elmondta ez korábban nem fordult elő, illetve tudomása szerint azóta
sem fordult elő és a jövőben sem fog. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos 
törvényességi felhívásról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  VEB/005/1632/2018.  számú törvényességi  felhívásával  egyetért,  az  abban
leírtakat elfogadja, a feltárt jogszabálysértő gyakorlatot a továbbiakban megszünteti.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2018. május 10.

3.) 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat 

Kovács Csaba Károly polgármester:   a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázattal  kapcsolatos  írásos  anyag  megérkezett  a  DRV-től,  ezt  minden  évben  be  kell
nyújtani. Javasolja, hogy a testület fogadja el, hogy a  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására pályázatot nyújtsanak be. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
 támogatására pályázat benyújtásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági víz- és
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csatornaszolgáltatás  támogatására  pályázatot  nyújt  be  a  Magyar  Államkincstár  felé.   
A  képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  az  állami  támogatás  igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: 2018. május 07. 

4.) Balatonhenye 627/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása

Kovács Csaba Károly polgármester:  az önkormányzat feladat ellátásainak céljából a 627/1
helyrajzi számú ingatlan megvásárlása felől kellene, hogy döntsön. Az ingatlan egy zártkerti
ingatlan, amely olyan területen fekszik, ami két stratégiailag fontos utat köt össze, azaz a 621
és a  639 helyrajzi számú utakat. Ez az ingatlan kivett zártkerti ingatlan és magán használatú
út   megnevezésű,  4992 m2 a  területe.  A tulajdonosi  körrel  történt  előzetes megbeszélések
alapján a tulajdonosok hajlandóak eladni az ingatlant 500.000 Ft értékben, ami azt jelenti,
hogy 100 Ft/m2 áron. Javasolja, hogy az önkormányzati  úthálózatba való bevonása végett,
településfejlesztés céljából,  zártkerti  ingatlanok megközelítése érdekében vásárolja meg az
önkormányzat a  627/1 helyrajzi számú utat a tartalék keret terhére. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

Balatonhenye zártkert 627/1 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati úthálózatba való
bevonás, településfejlesztés céljából, valamint a  zártkerti ingatlanok megközelítése érdekében
a Balatonhenye zártkert 627/1 helyrajzi számú, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és
saját használatú út megnevezésű, 4992 m2 területű ingatlant 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint
összegben meg kívánja vásárolni a tartalék keret terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ingatlantulajdonosokkal tárgyalásokat folytasson, illetve az adás-vételi
szerződést aláírja. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: 2018. május 31. 

5.) Települési adó   rendelet módosítás véleményeztetése

Kovács Csaba Károly polgármester:  a települési adó rendeletet kénytelenek a megváltozott
törvényhez hozzáigazítani. Ezért átdolgozásra került a rendelet és az ügymenet meggyorsítása
céljából  előzetes  véleményezésre  meg  kell  küldeni  a  Kormányhivatalnak,  ezáltal  is
meggyorsítva  az  egész  folyamatot.  Így a  módosítás  azonnal  alkalmazható  lenne,  melyhez
szükséges, hogy a törvényes keretek között mozogjon a települési adó rendelet. 
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  leginkább az eljárási rend megváltoztatása
miatt szükséges ez a módosítás. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   így van, megváltozott az adó eljárási rend és hozzá
kell igazítani a rendeletet és ebben vannak kiegészítések, módosítások. Tehát ezt a tervezetet
felküldenék  a  Kormányhivatalba  előzetes  véleményeztetésre.  Javasolja,  hogy  aki  ezzel
egyetért kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

települési adó rendelet módosítás véleményezéséről 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  ügymenet  meggyorsítása
érdekében a települési adóról szóló 16/2016. (XII. 01.) rendelet módosítás (a megváltozott
eljárási  rendre  tekintettel)  tervezetét  véleményezés  céljából  megküldi  a  Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  9:35  órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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