
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  február  14.
napján 08:30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
3 fővel határozatképes. 2 fő igazoltan van távol. A napirendi pontokat megkapta mindenki azt
javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 14-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.)  2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
2.) Adó rendelet módosítása 
3.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4.) 2018. évi rendezvényterv elfogadása
5.) Háziorvosi kérelem ügyelet ellátással kapcsolatban 
6.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása 
7.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása 
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8.) Vendégház bérleti díjának megállapítása 
9.) Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása 
10.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló
11.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal 
12.) Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása 
13.) Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme 
14.) Óvodai térítési díj rendelet véleményezése 

Kovács Csaba Károly polgármester: napirendek előtt a lejárt határidejű határozatokról kell
dönteni. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja
elfogadásra a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

lejárt határidejű határozatokról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt  határidejű határozatokról 
készült jelentést elfogadja. 

1.)  2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  költségvetéssel  kapcsolatos  előterjesztéseket
mindenki  megkapta.  Pár szót  elmondana az összeállítással  kapcsolatban.  A költségvetésbe
belekerült  az  elnyert  EFOP pályázattal  kapcsolatos  kiadás  és  bevétel.  Ezzel  egyidejűleg
növekedett az alkalmazotti létszám és így növekedett a bér és a kifizetett bérek utáni járulék,
ezek  a  költségvetési  rendelet  tervezet  táblázataiba  részletesen  fel  lettek  sorolva.  
A falugondnoki  szolgálatnál  történt  módosulás  a  falugondnok  nyugdíjba  vonulása  okán.
Kérdezi, hogy van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatosan. Amennyiben nincsen, javasolja
elfogadásra a 2018. évi költségvetési rendeletet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2018. évi költségvetésről 
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Kovács Csaba Károly polgármester: a költségvetéshez kapcsolódóan még két dolgot el kell
fogadni  az  egyik  a  tájékoztatási  kötelezettség.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  van-e
észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a költségvetéshez kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettséget elfogadásra.
 
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

költségvetéshez kapcsolótó tájékoztatási kötelezettségről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget tudomásul veszi. 

Kovács Csaba Károly polgármester:   még szükséges elfogadni a saját bevételeket, illetve
az  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  eredő  fizetési  kötelezettségeket  az  elkövetkezendő
három évre.  Kérdezi,  hogy van-e észrevétel.  Megállapítja,  hogy nincsen, ezért  javasolja  a
határozati javaslat elfogadását.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
 eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról 

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról  szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2018.  13.710 ezer Ft

   2019.  13.710 ezer Ft
                                                              2020.  13.710 ezer Ft
                                                              2021.  13.710 ezer Ft
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
                       
                                                              2018. 0 Ft
                                                              2019. 0 Ft
                                                              2020. 0 Ft
                                                              2021. 0 Ft

2.) Adó rendelet módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  törvényi  változás  okán  van  lehetőség  a
reklámhordozók  adóztatására.  A  települési  arculati  kézikönyvben  szabályozták  a
reklámhordozók elhelyezését és módját. Az reklámadó évi mértékének felső határa 12.000
Ft/m². Nem gondolja, hogy ilyen adót be kellene vezetni. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: erről már tavaly kellett volna dönteni, ha a
testület  meg  szeretné  adóztatni  a  reklámhordozókat.  Egyébként  a  polgármestereket
novemberben megkérdezte a hivatal, hogy élni kívánnak-e ezzel a lehetőséggel, melyre jelzés
nem érkezett. Mindentől függetlenül a rendeletben szerepeltetni kell az összeget akkor is ha
az  0  Ft.  Az építményadó  alá  sorolják  a  reklámhordozó után  fizetendő adó fizetést,  ezt  a
rendeletben szerepeltetni akkor is ha 0 Ft. Ezt a tavalyi évben lehetett volna díjjal bevezetni,
ez akkor nem történt meg, most gyakorlatilag csak pótolják a formai dolgokat. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja az adó rendelet módosításának elfogadását. 
 
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Balatonhenye Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

17/2013. (XII. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról 

3.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: közbeszerzés  hatálya  alá  tartozó  dolgai  az
önkormányzatnak nincsenek, ezért javasolja nemleges jelöléssel elfogadásra a közbeszerzési
tervet. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

A 2018. évi közbeszerzési tervről

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2018.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos.
 

4.) 2018. évi rendezvényterv elfogadás

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a 2018. évi rendezvény  elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

rendezvényterv elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  rendezvénytervet
elfogadja. 

5.) Háziorvosi kérelem ügyelet ellátással kapcsolatban

Kovács Csaba Károly polgármester: mindenki megkapta a háziorvos levelének másolatát. 
A háziorvos jelezte, hogy családi és egészségügyi okok miatt a rá kiszabott ügyeleti mértéket
nem tudja ellátni,  ezt  kéri  csökkenteni 16 órába.  Kéri,  hogy kérelmét bírálja el  a testület,
mivel  hasonló kérelmeket  más orvos esetében már pozitívan bíráltak el.  Az ügyeleti  órák
felső  mértéke  nincsen  meghatározva  ezért  kéri,  hogy  csak  16  órában  láthassa  el  ezt  a
feladatot. Ez ügyben folynak tárgyalások a kistérségen belül is.  Úgy gondolja, hogy ezt a
kérést lehet támogatni abban az esetben, ha ez az orvosi, ügyeleti ellátást nem veszélyezteti,
esetleg a doktornő gondoskodik a rá eső ügyeleti órák számában a helyettesítéséről. Kérdezi,
hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat.  Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja a kérést
úgy támogatni, hogy a doktornőnek a rá eső órákat el kell látnia, amennyiben ezt nem tudja
ellátni akkor gondoskodnia kell a helyettesítéséről. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

háziorvos orvosi ügyelet ellátási kérelméről 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Rothstädter Ágnes háziorvos
orvosi ügyelet kevesebb óraszámmal történő  ellátásával kapcsolatos kérelmét úgy támogatja,
hogy a   doktornőnek a rá eső órákat el kell látnia, amennyiben ezt nem tudja ellátni akkor
gondoskodnia kell a helyettesítéséről. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  Dr. Rothstädter Ágnes háziorvost a döntésről értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal.

6.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a szakmai programot megkapta a testület.  Kérdezi,
hogy  van-e  ezzel  kapcsolatosan  észrevétel,  javaslat.   Megállapítja,  hogy  nincsen  ezért
javasolja  a szakmai program elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának elfogadásáról  

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat Szakmai
Programját elfogadja. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: azonnal.

7.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása

Kovács Csaba Károly polgármester: a falugondnok az idei évben nyugdíjba vonul, így a
továbbképzés alól mentesíthető. Javasolja ezen tartalmú határozat meghozatalát. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2018. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnok  részére
továbbképzési  tervet  nem  készít,  tekintettel  arra,  hogy  a  falugondnoknak  az  öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra, így a továbbképzési kötelezettség
alól mentesül. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal.

8.) Vendégház bérleti díjának megállapítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  tavalyi  évben   már  beszéltek  arról,  hogy  a
vendégház díjain változtatni kívánnak.  A beszélgetések során felmerült  az, hogy az 5.000
 Ft-ot emelni kellene, mert eddig ez a díj volt, illetve pótágyanként 1.000 Ft szerepelt. A 2 fős
szobát jó lenne 7.000 Ft-ra emelni, a 4 személyes szobát pedig ennek a duplájára 14.000 Ft-ra
kellene emelni. Volt, hogy hónapokra vagy évre adták ki a szobát 40.000 és 60.000 Ft-ért, de
ez  bevétel  kiesést  jelentett,  illetve  olyan  problémákat  vetett  fel,  hogy  elfoglalták  a
hűtőszekrényt, a többi vendég nem fért el, tehát ezt rendezni kell. Bármelyik házat kiveszik a
faluban, akkor is 15.000 Ft, ha egy személy veszi ki, vagy ha hat személy veszi ki. Annyi
kedvezményt lehetne biztosítani, hogy a 4 személyes szoba legyen 12.000 Ft. Tartós bérletbe
javaslata szerint ne adják ki, tekintettel arra, hogy más elbírálás alá esik és nem éri meg. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester:  van  egy olyan  gondolata,  hogy az  egy személy
esetében lehetne a fizetendő díj 5.000 Ft. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: tehát egy két ágyas szoba két főre 7.000 Ft, egy fő
részére 5.000 Ft lenne? 

György Csaba Bernát alpolgármester:  akkor mi a helyzet a pótággyal?

Kovács Csaba Károly polgármester:  akkor nincsen pótágyazás, hanem a két ágyas szoba
7.000 Ft. Aki el tudja fogadni, hogy a vendégházban a két ágyas szoba 7.000 Ft/éj, a négy
ágyas szoba pedig 12.000 Ft/éj összegű legyen, az kézfeltartással jelezze. Továbbá havi díj
nem kerül megállapításra, illetve pótágy díj sem. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

A vendégház igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Kossuth  u.  54.
szám alatti  ingatlan egy részén kialakított  szálláshelyeket  idegenforgalmi célra hasznosítja,
amelyre a következő szállásdíjat határozza meg egész évre vonatkozóan:

2 ágyas szoba  7.000.-  Ft/éj
4 ágyas szoba 12.000.- Ft/éj.

A megállapított árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
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: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal

9.) Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  ez vonatkozik a kultúrház  használata során a bérleti
díjakra. Eddig is 10.000 Ft volt alkalmanként és 750 Ft/óra. A hosszabb igénybevétel az 5
óránál  hosszabb idő és a  jelenlegi  tervezetben úgy szerepel,  hogy 4 óránál  hosszabb idő,
10.000  Ft,  illetve  1.000  Ft/óra.  Kérdezi,  hogy  van-e  a  díjakkal  kapcsolatosan  észrevétel.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a díjak elfogadását az alábbiak szerint: 

- zártkörű  igénybevétel,  rendezvények  esetén:  (bálok,  esküvők,  egyéb  családi
rendezvények)  esetén  10.000Ft/  alkalom,  illetve  1.000  Ft/óra  (négy  óránál
hosszabb igénybevétel esetén 10.000 Ft/alkalom díj fizetendő)

- nyilvános,  bevételeket  eredményező  igénybevétel  esetén,  (árubemutató,  árusítás
esetén) 1.000 Ft/óra

- kulturális, sport, oktatási célú, bevételeket eredményező igénybevétel esetén: 1.000
Ft/óra.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2018. (II. 14.) HATÁROZATA
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A kultúrház igénybevételéért fizetendő bérleti díj meghatározásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Kossuth  u.  57.
szám alatti Kultúrház bérleti díját a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozta meg:

- zártkörű  igénybevétel,  rendezvények  esetén:  (bálok,  esküvők,  egyéb  családi
rendezvények)  esetén  10.000Ft/  alkalom,  illetve  1.000  Ft/óra  (négy  óránál
hosszabb igénybevétel esetén 10.000 Ft/alkalom díj fizetendő)

- nyilvános,  bevételeket  eredményező  igénybevétel  esetén,  (árubemutató,  árusítás
esetén) 1.000 Ft/óra

- kulturális, sport, oktatási célú, bevételeket eredményező igénybevétel esetén: 1.000
Ft/óra

10.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló

Kovács Csaba Károly polgármester:   a hulladékkezelési  társulás beszámolóját  mindenki
kézhez kapta. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés. Megállapítja, hogy nincsen,
ezért javasolja a 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás beszámolójáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Térség
Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  2017.  évre  szóló
beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintettet  értesíteni
szíveskedjen.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: március 15. 

11.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal 

Kovács Csaba Károly polgármester: az önkormányzatok felhívást kaptak arra vonatkozóan,
hogy döntsenek arról, hogy elutasítják  a Soros-tervet, illetve a bevándorlás szervező irodákat.
Kérdezi a testület véleményét. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: egyetért az elutasítással. 
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Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  így  van  nem  szeretnének  sem  irodát,  sem  pedig
betelepülteket. Javasolja a felhívás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

betelepítési kvóta elleni csatlakozásról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Védjük  meg
településeinket,  védjük  meg  hazánkat”  felhívásról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozatot hozta:

1. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt,
hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a
településekre  komoly  fenyegetést  jelentő  tömeges  betelepítés  miatt  felkéri  Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező
Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal.

12.) Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  2017.  évben  az  önkormányzat  egy  alapítványt
támogatott, aki időben elszámolt a támogatással. Javasolja az elszámolás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  az  Országos  Mentőszolgálat
Alapítvány  (1182  Budapest,  Királyhágó  u.  70.)  részére  nyújtott,  2017.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
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Határidő: azonnal.

13.) Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme 

Kovács Csaba Károly polgármester: a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtott be
támogatási  kérelmet,  illetve  a  Vakok  és  Gyengénlátók  Fejér  Megyei  Szervezete.  
A költségvetésben 30.000 Ft van az ilyen jellegű támogatásokra. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester:  ha  jól  látja,  akkor  ez  a  második  szervezet
megállapodás iránti kérelmet nyújtott be. 

Kovács Csaba Károly polgármester: ezzel az a problémája, hogy ez Fejér Megyei szervezet
első  körben  úgy látja,  hogy maradjanak  Veszprém megyében.  Javaslata  az,  hogy ezzel  a
szervezettel ne kössenek megállapodást, viszont a tűzoltókat támogassák. 

György  Csaba  Bernát  alpolgármester: véleménye  szerint  is  támogassák  a  tűzoltó
egyesületet. 

Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy milyen összegű legyen a támogatás. 

György Csaba Bernát alpolgármester: 20.000 Ft támogatást javasol.

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: 10.000 Ft összegű támogatásra  gondolt  tekintettel
arra, hogy maradjon még más szervezetnek is, ha kérelmezik. 

Kovács Csaba Károly polgármester:    a kettő közötti összeget javasolja, azaz 15.000 Ft
támogatást. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 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 a Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u.1.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri
15.000 Ft-tal, azaz Tizenötezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: működési költségeinek támogatására
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  Egyesülettel,  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. március 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:   a Vakok és Gyenglátók Fejér Megyei Szervezetének
nem javasol támogatást.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelméről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nem  kíván  együttműködési
megállapodást  kötni  a  Vakok  és  Gyengénlátók  Fejér  Megyei  Szervezetével  (8000
Székesfehérvár, Oskola u. 6.).
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetét
tájékoztassa.

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

14.) Óvodai térítési díj rendelet véleményezése 

Kovács Csaba Károly polgármester:  kérdezi, hogy  a térítési díj emelkedés a nyersanyag ár
növekedésből adódik?
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Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  az  indoklás  igazából  a  bér  és  egyéb
költségekre vonatkozik. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  egy-két forint áremelkedésről van szó. Javasolja, hogy
aki egyetért a térítési díj rendelet módosításával, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2018. (II. 14.) HATÁROZATA

óvodai térítési díj rendelet véleményezéséről 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  óvodában  nyújtott  étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község Polgármesterét
értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2018. március 15.

Kovács  Csaba Károly  polgármester:   megköszöni  a  részvételt   és  az ülést  9:30 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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