
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 825-7/2013.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 12-én
09. 30 órakor  megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Kővágóörsi  Közös Önkormányzati  Hivatal  hivatali  helyisége.  (Kővágóörs,
Petőfi u. 2.) 

Jelen vannak:

Bőczi Miklósné  alpolgármester                           
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő                  
Vadász Miklós képviselő                                      

Tanácskozási joggal megjelent: 

 Dr. Szabó Tímea jegyző

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Bőczi Miklósné alpolgármester:   köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből  3  fő  jelen   van,  így  határozatképes.  Elmondja,  hogy  az  ülés  összehívásának
sürgősségét  az  indokolja,  hogy  a  települési  értéktár  létrehozásáról  soron  kívül  dönteni
szükséges és a döntésről a Megyei Önkormányzatot értesíteni kell.

Javasolja a napirend elfogadását.
1. Települési értéktár létrehozása 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          53/2013. (VI. 12. ) HATÁROZATA

a 2013. június 12-i ülés napirendje elfogadásáról



Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 12-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Települési értéktár létrehozása 

1. Települési értéktár létrehozása 

Bőczi  Miklósné  alpolgármester:   felkéri  a  Jegyző  Nőt,  hogy  a  települési  értéktárral
kapcsolatosan nyújtson tájékoztatást. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ismerteti a települési, megyei, illetve a magyar értéktárral, valamint
a  hungarikumokkal  kapcsolatos  jogszabályi  rendelkezéseket.  Elmondja,  hogy  jelenleg
jogszabályi kötelezettség arra van, hogy döntsön arról a testület, hogy létre kívánja-e hozni a
települési  értéktárat.  Amennyiben nemleges döntés születik,  az bármikor  megváltoztatható,
illetve arra is van lehetőség,  hogy a képviselő-testület  ugyan nem hozza létre  a települési
értéktárat, de kéri az értékek felvételét a megyei értéktárba. 

Bőczi  Miklósné  alpolgármester:  javasolja  a  testületnek,  hogy  az  értéktár  létrehozásának
lehetőségével ne éljenek. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          54/2013. (VI. 12. ) HATÁROZATA

Települési értéktár létrehozásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  települési  értéktár
létrehozásának lehetőségével nem kíván élni.

Utasítja  az  alpolgármestert,  hogy  a  döntésről  Veszprém  Megyei  Közgyűlés  Elnökét
tájékoztassa.

Felelős: Bőczi Miklósné alpolgármester
Határidő: 30 nap 

Bőczi Miklósné alpolgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést  09.40 órakor bezárja.

K.m.f.

Bőczi Miklósné Dr. Szabó Tímea

2



alpolgármester       jegyző
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