
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 241-6/2014/ÁBR. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  június  24-én
17.00 órakor  megtartott  nyilvános testületi üléséről.

Az  ülés  helye: Balatonhenye  Község  Önkormányzat  hivatali  helyisége.  (Balatonhenye,
Kossuth L.  u. 54.)

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Bőczi Miklósné alpolgármester
Horváth Károly képviselő
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület  teljes létszámban jelen van, 5 fővel határozatképes. 
Ismerteti a tárgyalandó napirendet és javasolja elfogadásra.

1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló  önkormányzati rendelete módosítása  

2.) A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

3.) Önkormányzati vagyon használatára megállapított díjak.
4.) Vegyes ügyek 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2014. (VI. 24.) HATÁROZATA

2014.  június 24-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 24-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:

1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló  önkormányzati rendelete módosítása  
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2) A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

3) Önkormányzati vagyon használatára megállapított díjak
4) Vegyes ügyek 

1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló  önkormányzati rendelete módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy   az
előterjesztésnek   megfelelően  a  hulladékgazdálkodási  törvénynek  való  megfelelés  okán
szükséges  még  a  rendeletben  módosításokat  eszközölni.  Továbbá  a  szolgáltató  kérte  a
névváltozás okán a módosításokat,  valamint  az üdülő ingatlanok vonatkozásában a szezon
időszakának megállapítását. 

dr. Szabó Tímea jegyző: Balatonhenye községben nem szokás, ami más településeken jobban
előfordul,  hogy az üdülők élnek a  használaton kívüliség lehetőségével.  Ezen módosítással
minden rendelet egységes lesz, amelyik település  ugyanazon szolgáltatóhoz tartozik. 
Elmondja továbbá, hogy a hulladék, illetve az egyéb környezetvédelmi tárgyú rendeleteket a
környezetvédelmi  felügyelőséggel  véleményeztetni  kell,  akiktől  még esetlegesen várható a
rendelet tervezetre észrevétel. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  így  legalább  minden  szabályozva  lesz  a
hulladékgazdálkodás tekintetében, azon ingatlanok vonatkozásában is, amelyek gépjárművel
nem elérhetők, de emblémás zsákot kell beszerezni. 

Horváth Károly képviselő:  kérdezi, hogy  a hegyben lévő  ingatlantulajdonosoknak kötelező
zsákot vásárolni? 

dr. Szabó Tímea jegyző:    a hegyi részeken, amit üdülő céljára használnak és ott  háztartási
hulladék  keletkezik,  azon  ingatlanok  vonatkozásában  kötelező  zsákot  vásárolni,  illetve  a
hulladékszállítást igénybe venni. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   javasolja  az  elhangzott  módosításokkal  elfogadni  a
rendelet módosítását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014. (VII. 07.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

önkormányzati rendelete módosításáról

2.)  A  köztemető  rendjéről,  használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:    a   temetőfenntartási  hozzájárulás  összegét  kell
módosítani,  melynek oka, hogy az nem felelt meg annak a szabálynak, hogy az adott évben
az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át
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nem haladhatja meg. A sírhely megváltás díja 0 Ft, így a temetőfenntartási hozzájárulás is 0
Ft. Kérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan kérdés, észrevétel.  Megállapítja, hogy
nincsen, ezért javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2014. (VII. 07.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a köztemető rendjéről,  használatának, igénybevételének szabályairól szóló
 3/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Önkormányzati vagyon használatára megállapított díjak

Kovács Csaba Károly polgármester:  előző ülések valamelyikén felmerült az önkormányzati
fürdőszoba használatának lehetősége, illetve arra díj megállapítása, továbbá az önkormányzati
vendégszobák  hasznosítására  vonatkozó  díjak  megállapítása.   A  mai  ülésre  a  díjak
tekintetében előterjesztés készült, mely összegeket ismerteti. Kérdezi, hogy van-e a kérdés,
észrevétel.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  elfogadásra  a  vendégszobák
vonatkozásában előterjesztett díjakat. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2014. (VI. 24.) HATÁROZATA

Balatonhenye, Kossuth u. 54. számú ingatlan hasznosításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kossuth  utca  54.  szám  alatti
ingatlan egy része szálláshelyként való hasznosítására a következő szállásdíjat határozza meg:
Napidíj:
2 személyes szoba 2 fő részére 5.000,-Ft/éj
Pótágy: 1.000,-Ft/éj
2 személyes szoba 1 fő részére 3.500,-Ft/éj

Havidíj:
szezonban (június 1-től augusztus 31-ig) legalább 1 havi folyamatos igénybevétel  esetén a
kétszemélyes szoba ára 60.000,-Ft/hó (maximum két fő részére)
szezonon kívül  legalább  1 havi  folyamatos  igénybevétel  esetén  a  kétszemélyes  szoba ára
45.000,-Ft/hó (maximum két fő részére)
A megállapított árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Havidíj esetén megkezdett, de be nem fejezett hónap díját az igénybevevő a napidíj szerinti
díjszabással kell hogy megtérítse.
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A takarítás, illetve a szálláshely rendben tartása a hivatalsegédi munkakör részét képezi, mely
feladatot munkaidőben látja el. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  szállásdíj  összegéről  szóló  tájékoztatást  a
település hirdetőtábláján és honlapján tegye közzé.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2014. július 15.

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   ezen  napirend  második  része  az  önkormányzati
fürdőszoba,  illetve  mosógép  használata,  mely  heti  egyszeri  mosógép  használatot  és  napi
egyszeri fürdőszoba használatot jelentene, havi 6.000 Ft bérleti díj összegben. 

Bőczi Károlyné alpolgármester:   kérdezi, hogy a bérleti díjat előre kéri-e az önkormányzat,
vagy majd utólagosan fizetik a használók. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a bérleti díjat előre kérné az önkormányzat. 

Horváth Károly képviselő: az igénybevevőket tájékoztatni kell, hogy a tisztálkodó szereket és
törölközőt az önkormányzat nem biztosítja. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   fürdőszoba használatról fog szólni a döntés. Kérdezi,
hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja, hogy aki egyetért
azzal,  hogy a fürdőszoba használatát  az önkormányzat  6.000 Ft/hó bérleti  díjért biztosítsa,
kézfeltartással szavazzon. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2014. (VI. 24.) HATÁROZATA

Fürdő helyiség és mosógép használatáról

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
fürdő helyiség  és  mosógép használatának  igénybevételére  6.000,-Ft/hó  bérleti  díjat  állapít
meg, mely magában foglalja a helyiség napi egyszeri alkalommal történő tisztálkodás és heti
egyszeri mosás céljára szolgáló használatot.
A Képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy a bérleti  díj  összegéről a település  lakosságát
értesítse.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2014. július 15.

Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 17:25 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző
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