
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-11/2018.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 16.
napján 08:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly polgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág 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 összehívására sürgősséggel
került sor, mert dönteni kell augusztus végéig a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról, illetve
időközben  érkeztek  még  olyan  anyagok,  amiről  a  testületnek  dönteni  szükséges.  
A meghívóban szereplő  napirendeket ismerteti és  javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. augusztus 16-i  ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Egészségügyi feladatellátási megállapodás módosítása 
2.) Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
3.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
4.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 

1.) Egészségügyi feladatellátási megállapodás módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:  egy módosítás van  a feladatellátási megállapodásban,
hogy Köveskáli Védőnői Szolgálat 1. számú telephelyét áthelyezik a Köveskál, Fő utca 23.
szám alatti helyiségbe. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a megállapodás módosításával
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kapcsolatosan.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  elfogadásra  a  feladatellátási
megállapodás módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

Védőnői feladatok ellátására egészségügyi
 feladatellátási megállapodás módosításáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egészségügyi  feladatellátási
megállapodás  védőnői  feladatok  ellátására  módosítását  és  egységes  szerkezetét  az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal. 

2.) Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  minden  évben  szükséges  elfogadni  a  Gördülő
Fejlesztési Tervet a ivóvíz vonatkozásában a DRV-től kell megrendelni az szennyvízcsatorna
vonatkozásában  pedig  a  Bakonykarszttól.  Javasolja  az  ivóvíz  vonatkozásában  a  terv
elfogadását.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

2019.-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-03638-1-001-00-06
MEKH  kóddal  rendelkező,  DRV_V_201  kódszámú,  Balatonhelyei  vízmű  megnevezésű
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.
§. szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt (a továbbiakban: DRV Zrt) által a 2019-2033.
időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Terv  beruházási  és  felújítási-pótlási  tervrészét
elfogadja  és  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervben  meghatározott,  2019.  évre  vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal. 
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Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a szennyvízre vonatkozó terv elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

Balatonhenye 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és tisztító víziközmű
 rendszerre vonatkozó 2019.-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízlevezető és -tisztító  víziközmű rendszer  Ellátásért  Felelőse a  Bakonykaraszt  Zrt.
által 2019.-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal. 

3.) Törvényességi észrevétel megtárgyalása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  küldött egy levelet Németh Zsolt állami főépítész,
melyben tájékoztatja az önkormányzatot arról,  hogy a településképi rendelet  több pontban
nem felel meg a törvénynek. Időközben megérkezett a Veszprém Megyei Kormányhivataltól
ugyanezen tárgyban a törvényességi felhívás, mely részletesen tartalmazza, hogy a rendelet
mely  pontjai  nem  felelnek  meg  a  törvényi  előírásoknak.  A Kormányhivatal  utasítja  az
önkormányzatot, hogy ezt a törvénysértést 60 napon belül szüntesse meg. Ehhez a témához
kapcsolódóan  érkezett  egy  kérés,  melyben  kérik,  hogy  az  önkormányzat  módosítsa  a
településképi rendeletet úgy, hogy az Ófalu karakterterületen belül, belterületi határ közelében
elhelyezkedő  1,3  ha  területméretet  meghaladó  belterületi  ingatlanon  udvarház  jellegű
épülettípus  létesítésekor  új  lakóépületeknél  és  épületek  bővítésénél  a  követelmények  a
levélben felsoroltak legyenek. (a kérelmet a testület kézhez kapta) Továbbá még azt kérik,
hogy  perem  részeken  nagyobb  épületek  is  építhetők  legyenek,  ami  jellemző  a  Káli-
medencére,  például  kisebb kúria  jellegű  épületek.  Figyelembe  véve  a  főépítész  levelét,  a
Kormányhivatal  törvényességi  észrevételét,  illetve  az  ismertetett  kérelmet  szükséges  a
településképi rendelet módosítása.  Először javasolja a törvényességi felhívás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

törvényességi felhívás elfogadásáról 
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Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  VEB/004/3031/2018.  ügyszámú  törvényességi  felhívásával  egyetért,  az
abban leírtakat elfogadja, a törvénysértések megszüntetéséről intézkedik. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  javasolja,  hogy  döntsenek  a  települési  arculati
kézikönyv felülvizsgálatáról.  

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

települési arculati kézikönyv felülvizsgálatáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza  Balatonhenye
települési arculati kézikönyvének (TAK) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény  valamint  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálatát, indokolt
esetben módosítását, korrekcióját. Felkéri Kovács Csaba Károly polgármestert, hogy a TAK
felülvizsgálat  szükségességéről  a  településképi  rendelet  módosításának  függvényében  a
lakossági  kérelmek  és  a  törvényességi  felvetések  alapján  kérjen  szakmai  állásfoglalást  a
település  főépítészétől,  indokolt  esetben szerezzen be tervezési  ajánlatot,  valamint  az  erre
szolgáló elektronikus felületen az adatszolgáltatási kérelmet indítsa el.

Határidő: tervezési ajánlat bekérésére 2018. augusztus 28.
Határidő: adatszolgáltatási kérelem elindítására 2018. szeptember 1.
Határidő: Partnerségi egyeztetés folyamatának a 314/2012. Kormány rendelet 29/A § (2) a) 
vagy C) pontja szerinti megindítása a hatályos önkormányzati rendelet előírásaival 
összhangban 2018. augusztus 28. 
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester és Szabó Zoltán főépítész

Kovács  Csaba Károly  polgármester:  javasolja   a  településképi  rendelet  módosításának
elhatározását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

4



településképi rendelet módosításáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elhatározza  Balatonhenye
településkép  védelméről  szóló  22/2017.  (XII.  29.)  önkormányzati  rendeletének  2016.  évi
LXXIV. törvény valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti módosítását. A módosítás
során  a  beérkezett  lakossági  kérelmeket  és  az  állami  főépítész  által  jelzett  törvényességi
észrevételeket  érdemben vizsgálni  szükséges.  Felkéri  Kovács Csaba Károly polgármestert,
hogy az erre szolgáló elektronikus felületen az adatszolgáltatási kérelmet indítsa el.
Határidő: adatszolgáltatási kérelem elindítására 2018. augusztus 28.
Határidő: Partnerségi egyeztetés folyamatának a 314/2012. Kormány rendelet 29/A § (2) a)
vagy  C)  pontja  szerinti  megindítása  a  hatályos  önkormányzati  rendelet  előírásaival
összhangban 2018. augusztus 28.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester és Szabó Zoltán főépítész

Kovács Csaba Károly polgármester:  ahogy az előző eljárásban is, javasolja főépítészként
Szabó Zoltánt megbízni. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

főépítészi feladatok ellátásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv
és  a  településképi  rendelet  módosítása,  felülvizsgálata,  korrekciója  kapcsán  települési
főépítészi  feladatok  ellátására  megbízza  a  Tér-Szer  Kft-t  (képviseli:  Szabó  Zoltán  8200
Veszprém, Viola u. 14/b.).

Felkéri a polgármestert a  megbízási szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.
Határidő: azonnal. 

4.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása

Kovács Csaba Károly polgármester: arról kell dönteni, hogy az önkormányzat részt kíván
venni a szociális tűzifa pályázaton. Az igényelt mennyiség 28 m3, az ehhez szükséges önerő
35.560 Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat e vonatkozásban nyújtsa be pályázatát. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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71/2018. (VIII. 16.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  28  m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerő  összesen  35.560  Ft
(28.000 Ft + Áfa). A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A  pályázatban  vállalt  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Balatonhenye  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati
adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 8:30 órakor 
bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                        Tóthné Titz Éva
polgármester                                                                   jegyzőt helyettesítő aljegyző
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