
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/ 997-10/2019. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 22.
napján 11:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház.  

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
2 tagja  távol  van,  de  3 fő  jelen  van,  így a  testület  határozatképes.  A rendkívüli  ülésre  a
napirendek soron kívülisége miatt került sor,  a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása határidős,
illetve a pályázatok benyújtásának a határideje is nagyon közeli, továbbá a Helyi Választási
Bizottság tagjainak megválasztása is indokolja a rendkívüli ülés összehívásának sürgősségét.
Megkapta mindenki a napirendi pontokat, javasolja, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással
jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. augusztus 22-i rendkívüli 
ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Viziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2020-2034. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

2.) Viziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés- és tisztítás) 
2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

1



3.) Magyar Faluprogram keretében  pályázatok benyújtásáról döntéshozatal 
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

4.) Falugondnok tevékenységi napló vezetéséről döntés 
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

5.) Időskorúak egyszeri támogatásának megállapítása
Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

                        6.) Balatonhenyei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
      Előterjesztő: Kovács Csaba Károly polgármester

1.) Viziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: kérdezi,  hogy a  Gördülő  Fejlesztési  Terv  ivóvízre
vonatkozó részével kapcsolatosan van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
javasolja a terv elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Víziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2020.-2034. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról                             

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  11-03638-1-001-00-06
MEKH  kóddal  rendelkező,  DRV_V_201  számú,  Balatonhenyei  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 2020-2034.
időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Terv  beruházási  és  felújítási-pótlási  tervrészét
elfogadja,  és  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervben  meghatározott,  2020.  évre  vonatkozó
munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal

2.) Viziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés- és tisztítás)  2020-2034. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: a  szennyvizet  üzemeltető  cég,  a  Bakonykarszt
elkészítette a tervet.  Kérdezi,  hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés,  a terv tartalmazza a
tervezett felújításokat és beruházásokat. Javasolja a határozat elfogadását. 
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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

76/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Balatonhenye a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre
vonatkozó 2020.-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  75.  sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által
2020. – 2034. 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.) Magyar Faluprogram keretében  pályázatok benyújtásáról döntéshozatal

Kovács Csaba Károly polgármester: a megbeszéltek alapján a Magyar Faluprogramban az
önkormányzat  három pályázatot  kíván  benyújtani.  Az  egyik  az  eszközfejlesztés  belterület
karbantartására, melyen belül fűnyíró traktor és egyéb eszközök beszerzése a cél. Javasolja,
hogy amennyiben egyetért a testület azzal, hogy ezt a pályázatot benyújtsák kézfeltartással
jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Magyar Falu Program keretében „eszközfejlesztés belterületi közterület 
karbantartására”   pályázat benyújtásáról

A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  pályázatot  hirdet  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről  szóló  1669/2018.(XII.10.)  Korm.  határozat  „Eszközfejlesztés  belterületi
közterület karbantartására” alprogramja alapján fűnyíró traktor beszerzésének támogatására,
amelyre az önkormányzat pályázatot nyújt be.

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  zöldterület  karbantartására  eszköz  beszerzése.  
A fejlesztés  megvalósításához  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  önerőt  nem biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2019. augusztus 12.

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: a  másik  pályázat,  amelyiken  indulni  szeretnének
szintén a Faluprogram keretében, a meglévő falubusz cseréje.  A falubusz jelenleg 9 éves,
melynek lecserélésére lenne lehetőség teljes támogatottsággal.  Ebben vállalnák nemcsak a
Cascot, hanem azt is, hogy a meglévő buszt határon túli magyar közösségnek ajánlják fel, ez
plusz pontot jelent a pályázat során. Javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki 
szolgálat támogatása” pályázat benyújtásáról

A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  pályázatot  hirdet  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása”  alprogramja  alapján  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  falubusz  cseréje
támogatására.  
A pályázat  keretében  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  az  alábbi  fejlesztést  kívánja
megvalósítani:

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  falubusz  cseréje.
A  fejlesztés  megvalósítását  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  100%-ban  pályázati
forrásból  kívánja  megvalósítani  és  vállalja,  hogy  a  fenntartási  kötelezettség  időszakára
CASCO biztosítást köt, ami nem számolható el a projekt terhére, valamint a képviselő-testület
vállalja, hogy  nyertes  pályázat esetében a falubuszt a határon túli magyar közösség részére
ajánlja fel. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2019. augusztus 7.

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: harmadik  lehetőség  a  faluprogramon  belül,  a
belterületi utak felújítása. Megpróbálkoznak újra ezzel a pályázattal, mely utcák az alábbiak:

- Kossuth utca hídon túli szakasza aszfaltozással, 
- Akácfa utcában a betorkoló szakasz aszfaltozással,
- kavicsozással,  illetve  földmunkával  lenne  rendbe  rakva  a  Petőfi  utca  vége,  itt

aszfaltozásról nem lehet szó, mivel közművel nincsen ellátva,
- aszfaltozva lenne  még a temetőhöz felvezető út.
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Kérdezi,  hogy van-e kérdés a pályázattal  kapcsolatosan.  Megállapítja,  hogy nincsen, ezért
javasolja, hogy ezen a pályázaton is induljanak, tekintettel arra, hogy a benyújtási határideje
szeptember 2. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Magyar Falu Program keretében  „önkormányzati tulajdonú utak” 
felújítása pályázat benyújtásáról

A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  pályázatot  hirdet  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „Önkormányzati tulajdonú utak”
alprogramja alapján útfelújítás támogatására.

A  pályázat  keretében  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  az  alábbi  utakat  érintő
felújításokat kívánja megvalósítani:

Balatonhenye Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Balatonhenye  42, 314, 318, 103,
241 helyrajzi számú utak közül további egyeztetést követően kerül kiválasztásra. 

A fejlesztés megvalósításához Balatonhenye Község Önkormányzata önerőt nem biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester

Határidő: 2019. augusztus 16.

4.) Falugondnok tevékenységi napló vezetéséről döntés

Kovács Csaba Károly polgármester: a falugondnoki tevékenységnapló vezetése során az
„igénybe vevő aláírása” mellőzhető, ezért erről szükséges döntést hozni. Kérdezi, hogy van-e
észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja, hogy fogadják el azt, hogy a
falugondnok által vezetendő tevékenységnaplóban a „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása”
oszlop vezetése mellőzhető.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat tevékenységnapló vezetéséről
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális  intézmények szakmai  feladatiról  és  működésének feltételeiről  szóló  1/2000.(I.7.)
SZCSM  rendelet  39.§  (4)  bekezdése,  valamint  8.  melléklete  alapján  dönt  arról,  hogy  a
falugondnok által vezetendő tevékenységnaplóban a „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása”
oszlop vezetése mellőzhető.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

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

5.) Időskorúak egyszeri támogatásának megállapítása

Kovács Csaba Károly polgármester: kérdezi, hogy az időskorúak támogatása napirenddel
kapcsolatosan van-e észrevétel.

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: kérdezi, hogy névsort kapnak-e. 

Kovács Csaba Károly polgármester: természetesen, igen, a 28 főről megkapják a névsort,
annak alapján az igényeket segíteni kell begyűjteni. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  nem adnak névsort, ez a támogatási forma
kérelemre történik. 

Kulcsárné Bertalan Emília képviselő: csak arra gondolt, hogy ebbe a támogatási keretbe ki
esik bele. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: akik  jogosultak,  azok  kérhetik  ezt  a
támogatást. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: akkor  a  képviselő  asszony  kérdésére  válaszolva,
névsor  nincsen,  hanem  a  felmérések  alapján  várhatóan  28  fő  adhatja  be  a  kérelmet.  A
falugondnok, illetve a szociális gondozó értesítését követően mindenki eldönti, hogy beadja,
vagy nem adja a kérelmet. A költségvetésben erre a célra 560.000 Ft lett betervezve. Kérdezi,
hogy van-e  további  kérdés,  észrevétel.  Amennyiben  nincsen,  akkor  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

81/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Időskorúak egyszeri támogatásának kifizetéséről, igénylés feltételeiről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egyes  szociális  ellátásokról
szóló 2015. (III.1.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az alábbi
határozatot hozza: 
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Az időskorúak egyszeri támogatásának megállapítására vonatkozó igénylést 2019. augusztus
23.  napjától  2019.  szeptember  6.  napjáig  lehet  benyújtani  az  Önkormányzathoz,  vagy  a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
A támogatás kifizetése a határozat meghozatalát követő 15 napon belül a jogosult kérelmére
átutalással, vagy készpénzben történik. 
A támogatások kifizetésének végső határideje: 2019. szeptember 30. 

Felhívja a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30. 

6.) Balatonhenyei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  helyi  választási  bizottságba  javasolja  az
előterjesztésben szereplő személyek elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

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

      Blau Szilvia - tag
      Bodor Renáta - tag
      Horváth Zsuzsanna - tag
      Kántor Gyula - tag
      Szilágyi Mária Katalin - tag
      Bognár Gyuláné  - póttag 
      Bórai Attiláné - póttag 
      

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse. 

Felelős: Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Határidő: azonnal.

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  11:20  órakor
bezárja. 

K.m.f.
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Kovács Csaba Károly Tóthné dr. Titz Éva
polgármester      jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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