
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-9/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  július  17.
napján 11:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal:
Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
Pálffi Béláné adóügyi ügyintéző 

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, hogy
az adórendeletet a törvényhez szükséges igazítani, ezért ezt az ülést sürgősséggel el kellett
rendelni.  A második  napirend  pedig  az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány  támogatási
kérelme. Javasolja, hogy aki a tárgyalandó napirendekkel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2018. (VII. 17.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  július  17-i  ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Települési adóról szóló rendelet módosítása
2.)  Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 
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1.) Települési adóról szóló rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester: az adó rendelet módosítására azért kerül sor, mert a
törvényi  környezet  változott,  2018.  január  1-től  új  adó  törvény  van  hatályban  és  ehhez
szükséges  igazítani  a  helyi  rendeletet.  Egyszerűsítésre  került  az  ellenőrzés  formája,  az
előterjesztést teljes terjedelmében mindenki megkapta, az adó mértéke nem változik, marad
30  Ft.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  van-e  kérdés,  észrevétel.  Megállapítja,  hogy
nincsen, ezért javasolja elfogadásra a rendeletet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2018. (VII. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a települési adóról szóló 16/2016. (XII. 01.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

2.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány  a  tavalyi
évben  is  nyújtott  be  támogatási  kérelmet.  Egyeztetve  a  pénzügyi  ügyintézővel  5.000  Ft
összegű támogatást tudnak számukra biztosítani. Javasolja, hogy aki az összeggel egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2018. (VII. 17.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány 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  az  Országos  Mentőszolgálat
Alapítványt  (Székhely:  1182  Budapest,  Királyhágó  u.  70.)  (továbbiakban:  Alapítvány)
egyszeri  5.000 Ft-tal, azaz Ötezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás  célja:  Tapolca  Mentőállomás  mentőautói  részére  korszerűbb mentéstechnikai
eszköz beszerzése
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni.
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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  Alapítvány,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
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: 2018. július 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.

Kovács Csaba Károly  polgármester:   megköszöni  a  részvételt  és  az ülést  11:15 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly      Tóthné Titz Éva
polgármester     jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:

Dr. Takács Katalin
aljegyzőt helyettesítő 

igazgatási csoportvezető 
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