
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/           /2019. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2019.  január  21.
napján 09:00 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
Szász Virág képviselő 

Tanácskozási joggal:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából:
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
testületből 4 fő jelen van, 1 fő pedig távol, így a testület határozatképes. Elmondja, hogy a
rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert van egy pályázati lehetőség, amit soron
kívül be kell adni az önkormányzatoknak, mely lehetővé teszi azt, hogy illetményalap emelést
hajtsanak végre a hivatali dolgozók körében. Továbbá még a rendkívüli ülést indokolja a téli
rezsicsökkentés  kiosztása, valamint a ledes lámpák cseréjére vonatkozó szerződés módosul és
ennek jóváhagyása szükséges. Javasolja a meghívó szerinti napirendek elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 21-i rendkívüli ülés 
napirendjét az alábbiak szerint: 

1.) Téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó természetbeni támogatás
2.) Közvilágítás korszerűsítésére  (LED) megkötött szerződés módosítása
3.)  Zártkerti utak fennmaradási engedélyezési eljárása 
4.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása
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1.) Téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó természetbeni támogatás

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: a  kormány  lehetővé  tette  a  téli  rezsicsökkentést
azoknak  a  háztartásoknak,  akik  gáz  ártámogatásban  nem  részesültek.  Balatonhenye  27
háztartásra nyújtott be támogatási kérelmet, melynek összege 12.000 Ft/háztartás, melynek
egy része  tűzifában,  másrésze  pedig  gázpalack  formájában  vehető  igénybe.   A támogatás
2019. december 15-ig vehető igénybe, 16 háztartás tűzifát,  11 háztartás pedig gázpalackot
igényelt.  
Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban annyi a feladata, hogy a támogatást biztosító egyéni
vállalkozókkal szerződést köt, leadja részére a névsort és így igénybe vehetik a támogatást.
Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  kérdés.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  az
előterjesztésben szereplő vállalkozókkal  a szerződés megkötését. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

Téli rezsicsökkentés keretében nyújtott egyszeri 12.000 Ft értékű természetbeni 
tüzelőanyag biztosításához vállalkozóval történő szerződéskötésről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő testülete a téli rezsicsökkentés keretében - a
gáz-  vagy távhő-  szolgáltatási  szerződéssel  nem rendelkező az előzetes  igénybejelentéssel
érintett  27  háztartás  részére  -  egyszeri  természetbeni  12.000  Ft  értékű  tüzelőanyag
biztosítására 

- fa tüzelőanyag esetében a Lasky Dezső egyéni vállalkozó (Balatonakali, Üdülő u. 5.);
- gázpalack tüzelőanyag esetében Tóth Gábor egyéni vállalkozó (8253 Révfülöp, Füredi

u. 23. sz); 

vállalkozókkal köt szerződést. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2019. január 31. 

2.) Közvilágítás korszerűsítésére  (LED) megkötött szerződés módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  közvilágítás  korszerűsítésére  az  önkormányzat
szerződést  kötött  a  Grep  Zrt-vel,  mely  2.156.460  Ft  összegről  szól  és  27  db  lámpatest
cseréjéről, valamint 23 db új lámpatest kiépítéséről. A szerződés annyiban módosul,  hogy a
23 db új lámpatest helyett 26 db lesz felszerelve, illetve a 27 lámpatest helyett 30 db kerül
lecserélésre,  így  duplájára  nő  a  lámpatestek  száma.  Így  a  beruházás  összköltsége  
260.604  Ft-tal  emelkedik,  illetve  az  üzemeltetés  költsége  évi  6.000  Ft-tal  növekedik.  
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A  módosított  szerződés  aláírását  követően  napokon  belül  fel  fogják  szerelni  az  új
lámpatesteket, mert az engedélyezési eljárás már véget ért. 

Szász Virág képviselő: kérdezi, hogy minek köszönhető ez a változás? 
Kovács Csaba Károly polgármester:  elkészítették a terveket, végig járták a területet és
kiderült, hogy nem 27 db  lámpa van fenn, hanem 30 db és így nem hagyják fenn a három
régit, hanem azt is lecserélik, illetve annyival több oszlop is van és így a pontos felmérés után
6  lámpával  többet  szerelnek  fel.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e  még  további
észrevétel.  Amennyiben nincsen javasolja,  hogy aki  a  szerződés   módosításával  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződés módosításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a GREP Green Public Lighting Zrt.
(8244 Dörgicse, külterület 031/59. hrsz., képviseli: Makra Attila) 56 db lámpatest kiépítésére
(30 db lámpatest  cseréje,  26 db új lámpatest  felszerelése)  vonatkozó kivitelezői,  és az azt
követő üzemeltetésre vonatkozó vállalkozói szerződésmódosítást megtárgyalta.

A  beruházás  finanszírozására  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  költségvetésében,
közvilágítási feladatok kormányzati funkció sorban bruttó 3.230.000 Ft áll rendelkezésre.

A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő adatokkal a szerződésmódosítást elfogadja.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  kivitelezői  és  a  vállalkozói
szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal aláírja, a döntésről a Megbízott
GREP Green Public Lighting Zrt. képviselőjét értesítse.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Zártkerti utak fennmaradási engedélyezési eljárása

Kovács Csaba Károly polgármester:  az előterjesztésben szereplő utak szilárd burkolattal
lettek ellátva, ezáltal forgalmi helyzet változás is történt mivel „jobb kezessé” váltak ezek az
utcák.  Ezért  felkértek  egy úttervező  mérnököt,  aki  775.000  Ft  +  Áfa  összegben  vállalta
ezeknek  az  utaknak  a  fennmaradási  engedélyeztetési  eljárásának  a  lebonyolítását.  
A költségvetésben  van rá költség, fájó pont ugyan, de ki kell fizetni. Kérdezi, hogy van-e
észrevétel ezzel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az
árajánlat elfogadását.  

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Balatonhenye 703/2, 639, 673 helyrajzi számú zártkerti utak 
fennmaradási engedélyezési eljárására vonatkozó árajánlat elfogadásáról 

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye   zártkert  703/2,
639, 673 helyrajzi számú  utak fennmaradási engedélyezési eljárására vonatkozó  Demény
Zoltán egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Boksa tér 1/b. fsz. 1.) tervezési díj tekintetében
adott  775.000  Ft+ÁFA  összegű  árajánlatát  megtárgyalta,  azt  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja. 

A fedezetet Balatonhenye Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy vállalkozói szerződést aláírja.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: folyamatos.

4.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása

Kovács  Csaba Károly  polgármester:  a  9  önkormányzat  hivatali  munkáját  ellátó  közös
hivatal dolgozóinak a bérét tudnák megemelni 20 %-kal, tehát az illetményalapot 38.650 Ft-
ról 46.380 Ft-ra ezzel a pályázati lehetőséggel. Az önkormányzatok részéről plusz költséggel
nem  jár, a belügyminiszter ezt 100 %-ban támogatná. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-
e  észrevétel.  Megállapítja,  hogy  nincsen  ezért  javasolja  a  pályázat  benyújtásának  a
támogatását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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5/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

A belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” 
kiírt pályázaton való részvételről

Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  települése,  Kővágóörs  Község
Önkormányzata benyújtsa pályázatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló  2018.évi  L.  törvény  (a  továbbiakban:  Kvtv.)  3.  melléklet  I.12.pontja  alapján  a
belügyminiszter  által  „Kiegyenlítő  bérrendezési  alap  támogatására”  kiírt  pályázatra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja azt a feltételt, hogy az
illetményalapot  a  Kvtv-ben  rögzítetthez  képest  (38.650,-Ft)  legalább  20%-kal  emelt
összegben, azaz legalább 46.380,- forintban állapítja meg 2019. január 1-től a 2019. évre.
Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 1-én a Kvtv-ben meghatározott
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illetményalap, 38.650,-Ft került alkalmazásra. 

A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 Határidő: azonnal
 Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  9:15  órakor
bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő:

Danis Orsolya
pénzügyi ügyintéző
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