
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 241-8/2014/ÁBR. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 
23-án 10.00 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
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző
Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből  4 fő jelen van, így a testület  határozatképes. 
Ismerteti a tárgyalandó napirendet és javasolja elfogadásra.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA

2014.  szeptember 23-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. szeptember 23-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Balatonhenye Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítása
2. Balatonhenye Község Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről 
tájékoztató
3. A helyi adókról szóló 17/2013. (XII. 01.) önkormányzati rendelete módosítása
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4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. Útjavítással kapcsolatos kérelem
6. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről
7. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása
8. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre
9. Helyi Választási Bizottságba póttag választása

Kovács Csaba Károly polgármester:   a napirendek  megtárgyalása előtt ismerteti a képviselő-
testület  által  hozott  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  készült  előterjesztést.
Kérdezi,  hogy van-e  észrevétel  a  napirenddel  kapcsolatosan.  Megállapítja,  hogy  nincsen,
ezért javasolja elfogadásra a jelentést. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról  

Balatonhenye  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

1. Balatonhenye Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. 
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:   elmondja, hogy az előterjesztést mindenki kézhez kapta.
A  költségvetési  rendelet  módosítását  az teszi  szükségessé,  hogy változtak a bevételek és
ehhez került igazításra a kiadási oldal. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  az előterjesztés már a változást tartalmazza. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   kérdezi,  hogy van-e észrevétel,  kérdés a napirenddel
kapcsolatosan.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  elfogadásra  a  2014.  évi
költségvetésről szóló 1/2014. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
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2. Balatonhenye Község Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi 
helyzetéről tájékoztató

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   az  önkormányzat  első  félévi  gazdálkodásának
helyzetéről  készült  tájékoztatót  szintén mindenki  kézhez kapta.  Kérdezi,  hogy van-e ezzel
kapcsolatosan észrevétel, kérdés. 

Molnár Károlyné pénzügyi ügyintéző:  elmondja, hogy a  szálláshely kialakítás, felújítás 3,6 
millió Ft  volt, mely  beruházás a pénzmaradvány terhére történt.

Kovács Csaba Károly polgármester: amennyiben nincs kérdés, javasolja a gazdálkodás első 
félévi helyzetéről készült tájékoztató elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi költségvetés
végrehajtásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek megfelelően
10.677 e Ft teljesített bevétellel, és 14.335 e Ft teljesített kiadással.

3. A helyi adókról szóló 17/2013. (XII. 01.) önkormányzati rendelete módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:    elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
jelzése alapján szükséges a helyi adókról szóló rendelet módosítása, mivel a hatályos rendelet
az építményadó mentességek köréből nem zárja ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületét,
épületrészét. Továbbá a rendelet 2. §. (5) bekezdésében az üdültetés szövegrész szükségtelen,
tehát azt hatályon kívül kell helyezni. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. 
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra  az adórendelet módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 17/2013. (XII.01.) önkormányzati rendelete módosításáról
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4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:  az önkormányzati rendelet több helyen is a „begyűjtés”
szót  tartalmazza,  mely helyett  az összegyűjtés  fogalom használata  javasolt.  Kérdezi,  hogy
van-e a  rendelet  tervezettel  kapcsolatosan   észrevétel,  kérdés.  Megállapítja,  hogy nincsen,
ezért  javasolja elfogadásra a rendelet módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014. (X. 07.) önkormányzati rendelete

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

önkormányzati rendelete módosításáról

5. Útjavítással kapcsolatos kérelem

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  napirend  részét  képezi  tárgyi  útjavítási  kérelem,
mindenki kézhez kapta, elolvasta. Várja a testület tagjaitól a véleményeket, javaslatokat. 

Horváth  Károly  képviselő:  elmondja,  hogy  nevezett  út  mielőbbi  aszfaltozása,  betonozása
szükséges,  mivel  az  esőzések  után  az  úton  lehetetlen  közlekedni.  9  éve  saját  költségén
személy szerint ő tartja karban az utat. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  személy szerint 42 éve él a községben, azóta ez az utca ilyen
állapotban van, javítani véleménye szerint lehetne. 

Vadász Miklós képviselő:   véleménye szerint, a vízelvezetést kellene megoldani, és akkor a
kavicsos út megmarad. 

Horváth  Károly  képviselő:  véleménye  szerint  ezen  útnak  a  vízelvezetése  többe  kerülne,
mintha leaszfaltoznák. Ez nem magánút, hanem önkormányzati tulajdonban van. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   építő javaslatokat kér a testülettől. 

Vadász Miklós képviselő:  természetesen az aszfaltozás segítene ezen az utcán. 

Horváth Károly képviselő:  ha minden évben vesz az önkormányzat sódert, az sem segít, mert
lemossa az első eső. 

Bőczi Miklósné alpolgármester:   véleménye szerint úgy meg lehetne javítani az utat,  mint
ahogy az antalfai hegyben is, hogy teknőszerűen lebetonozni és ezáltal középen elfolyik a víz.
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Kovács  Csaba  Károly  polgármester:    elmondja,  hogy mindent  lehet,  csak  pénz  kérdése.
Ebben az esetben a sorrend: felmérés, kitűzés, megterveztetés, engedélyeztetés, lebetonozás. 

Tóthné Titz Éva aljegyző:   tehát a jogszabályi környezet megvizsgálása az első, utána lehet
arról dönteni, hogy miből valósítja meg az önkormányzat.

Horváth  Károly  képviselő:   ha  mindent  hivatalosan  végeznek,  akkor  nem lesz  semmi  az
egészből. 

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző:   az  önkormányzat  nem hivatalosan  nem végezhet  semmilyen
tevékenységet. 

Kovács Csaba Károly polgármester:    nem hivatalosan az önkormányzat nem tehet semmit,
annak vége. 

Horváth  Károly  képviselő:  annak  idején  is  meg  kellett  csináltatni  a  hidat,  melynek  ára
7.000.000 Ft lett volna, de az önkormányzat megcsináltatta 350.000 Ft-ból. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   kérdezi, hogy erre a célra honnan volt pénzeszköz? 

Horváth Károly képviselő:  az önkormányzat megszavazta és a költségvetésből hozzátették.

Kovács Csaba Károly polgármester:    kérdezi, hogy tehát ez a bizonyos híd úgy készült el,
hogy nem volt engedélyeztetve, terveztetve? 

Horváth Károly képviselő:  abban az időben a terveztetés 6-7 millió Ft-ba került volna, erre
mindegyik képviselőnek emlékezni kell, minden a költségvetés tízszeresébe kerül. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   kérdezi,  hogy  ki  volt  jelen  a  döntés  során,  amikor
megszavazták, hogy engedély  és terveztetés nélkül megépítik a hidat? 

Horváth Károly képviselő: jelen voltak a képviselők  és a polgármester is. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  kérdezi, hogy akkor ki volt a polgármester? 

Horváth Károly képviselő:  Szalai István volt a polgármester. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  úgy  gondolja,  hogy  ezt  a  mai  napon  nem  lehet
megcsinálni. Ha valamit épít az önkormányzat,  azt hivatalosan engedéllyel  köteles építeni,
ráadásul nemzeti park területén van a település, tehát az önkormányzat sem engedheti meg
magának, hogy engedély nélkül bármit épít. 

Horváth Károly képviselő:  tehát, ezáltal az ott lakók élete meg van keserítve. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a  lehetőséget  kell  megkeresni,  első lépésként  fel  kell
méretni az  utat, ki kell tűzetni az út pályáját, illetve a jogszabályi környezetet megvizsgálni,
hogy  van-e  lehetőség  az  építésre,  felújításra,  a  költségvetésbe  betervezni,  hogy  mennyit
fordítanak   az  út  felújítására  és  majd  ezt  követően  dönthet,  de  csakis  testületi  döntés
keretében. Amennyiben úgy gondolja a testület, hogy ez a folyamat elinduljon, akkor bízza
meg  a  polgármestert,  hogy  kezdje  meg  az  ezzel  kapcsolatos  tárgyalásokat  az  építés-
hatósággal, illetve kérjen be árajánlatokat. 
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Tóthné Titz Éva aljegyző:   tájékoztatja a testületet, hogy először is meg kell vizsgálni, hogy a
beruházás közbeszerzés tárgyát képezi-e. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   tehát teljesen a jogszabályi háttérnek megfelelően kell
ebben az ügyben dönteni és intézkedni, ami persze költséggel jár.  Javasolja, hogy aki egyetért
azzal,  hogy  az  útjavítás  jogszabályi  hátterét  megvizsgálják   és  a  folyamatot  elindítsák,
kézfeltartással szavazzon, illetve az alábbi határozati javaslatot fogadja el:  

Az önkormányzat szándékát fejezi ki a Balatonhenye, Kossuth utca felújításának vizsgálatára.
Felkéri a hivatalt, hogy a beruházás jogszabályi hátterét, menetét, lehetőségét  vizsgálja meg.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA

Szándéknyilatkozat a  Kossuth utca felújításának vizsgálatáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi a Balatonhenye,
Kossuth utca 65. házszámtól a 78. házszámig terjedő útszakasz felújításának vizsgálatára. 

Felkéri  a  Közös  Önkormányzati  Hivatalt,  hogy a  beruházás  jogszabályi  hátterét,  menetét,
lehetőségét vizsgálja meg. 

Határidő: folyamatos.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester. 

6. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről

Kovács Csaba Károly polgármester:  a szociális szolgálat 2013. évi működéséről beszámoló
készült,  melyet  a testület  tagjai  kézhez  kaptak.  Kérdezi,  hogy van-e észrevétel,  javaslat  a
napirenddel  kapcsolatosan.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  elfogadásra  a
beszámolót. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA

A Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Szociális Szolgálat 
2013. évi működéséről készült beszámolót elfogadja. 

6



7. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása

Kovács Csaba Károly polgármester:   jogszabály írja elő, hogy azokon a településrészeken,
ahol vezetékes csatorna nem biztosított ott pályázat kiírása szükséges a folyékony  hulladék
elszállítása  vonatkozásában.  A  határidőket  kell  megtárgyalni  e  napirend  keretében.  
A pályázati felhívás az előterjesztés mellékletét képezi. A határidők vonatkozásában az alábbi
határidőket javasolja: 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 31.

A boríték bontása: 2014. november 05. 
Eredményhirdetés időpontja. 2014. november 10. 
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam:  2017. 12. 31. 

Javasolja, hogy aki az ismertetett határidőkkel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK

74/2014 ( IX.23. ) HATÁROZATA

Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési folyékony hulladék
összegyűjtésére,  elszállítására  és  ártalommentes  elhelyezésére  vonatkozó  szolgáltatás
elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú mellékletét képezi,
mely az alábbi időpontokkal egészül ki:
A pályázat benyújtási határideje:2014. október 31. 
A borítékok bontása:2014. november 05. 
Eredményhirdetés időpontja:2014. november  10.
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2017. december 31-ig. 

A pályázatot  Balatonhenye Kossuth u.54.  szám alatti hirdetőtábláján, valamint honlapján 
teszi közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást 
végzőkhöz.

Felelős:  Kovács Csaba Károly  polgármester 
Határidő: 2014. november 10. 

8. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   felsőoktatásban  tanulóknak  van  lehetőségük  ezen
pályázati  lehetőséggel  élni,  amennyiben  az  önkormányzat  úgy  dönt,  hogy  csatlakozik  az
ösztöndíjrendszerhez. Kérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan észrevétel,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a
Bursa  Hungarica  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázathoz  csatlakozzon,  kézfeltartással
szavazzon. 
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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

75/2014. (IX. 23.)   HATÁROZATA

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 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  2014.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2015.  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. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2014. október 1.

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:    javasolja,  hogy,  aki  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

76/2014. (IX. 23.)   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: 2014. október 4. 
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9. Helyi Választási Bizottságba póttag választása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:   a  helyi  választási  bizottság  tagjai  megválasztásra
kerültek.  Kulcsárné  Bertalan  Emília  póttagként  került  megválasztásra,  de  mivel  jelöltként
indul a választáson így nem lehet tagja a bizottságnak. Továbbá jelöltként indult Kovácsné
Bodor Erika, akinek testvérének házastársa, Bodor Károlyné szintén póttag. Ezáltal mindkettő
személy  helyett  új  póttagokat  szükséges  választani  mivel  összeférhetetlenség  áll  fenn.   
Az új  póttagokra  az  előterjesztésben  javasolt  személyként  szerepel  Horváth  Zsuzsanna és
Pákozdy Silvioné. Javasolja a felsorolt póttagok elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2014. (IX. 23.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

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

Horváth Zsuzsanna (8275 Balatonhenye, Kossuth utca 86.) - póttag 
Pákozdy Silvioné (8275 Balatonhenye, Kossuth utca 145.) - póttag

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről ér-
tesítse. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő: azonnal

                                                                                                                                    
Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést  10:51 órakor bezár-
ja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         Dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 

Tóthné Titz Éva
aljegyző
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