
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 782-10/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 19.
napján 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Közösségi Ház Balatonhenye. 

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakossági résztvevő: 5 fő. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
testületből 3 fő van jelen, illetve 2 fő igazoltan van távol. 
A  napirendi  pontok  tárgyalása  előtt  ismerteti  a  lejárt  határidejű  határozatokról  készült
jelentést. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen  ezért kéri, hogy
amennyiben a testület a jelentést elfogadja kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

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

Kovács Csaba Károly polgármester: az  ülés  előtt  megkapott  a  testület  még kettő  plusz
napirendi  pontot,  melyek  az  alábbiak:  Kötelező  felvételt  biztosító  iskolai  körzethatárok
véleményezése  és  a   Gördülő  Fejlesztési  Terv  elfogadása  szennyvíz  vonatkozásában.
Javasolja,  hogy ezt  a  kettő  napirendet  tárgyalják  elsőként  és  utána  folytatják  a  meghívó
szerinti  napirendeket.  Amennyiben  ezzel  a  sorrenddel  a  testület  egyetért,  kézfeltartással
jelezze. 
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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

74/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 19-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezése 
2.)  Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása szennyvíz vonatkozásában
3.) Balatonhenye Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  szóló 2/2017. 

(III. 02.) rendelet módosítása
4.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
5.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Tervének elfogadása
6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre 
7.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
8.) Balatonhenye Önkormányzat és a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

között létrejött megállapodás jóváhagyása létszámbővítés vonatkozásában
9.) Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről 
10.) Temetői nyilvántartás beszerzése árajánlatról döntés
11.) Honlap üzemeltetésének módosítása

1.) Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok véleményezése 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: kettő  általános  iskola  van  Balatonhenye
vonatkozásában, az egyik a Révfülöpi Általános Iskola, a másik pedig a Bozzay Pál Német
Nemzetiségi  Nyelvoktató  Iskola  (Zánka).  Kérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő iskolák elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

75/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános 
iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  által  elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító
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általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet  megismerte,  és  arról  az  alábbi
véleménye alakult ki:

- egyetért, azt elfogadja.

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Balatonhenyén  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2017. október 31.

2.)  Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása szennyvíz vonatkozásában

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: a  Bakonykarszt  végzi  a  Gördülő  Fejlesztési  Terv
elkészítését. 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

76/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Balatonhenye a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre
vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által
2018–2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

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

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2017. szeptember 27.

3.) Balatonhenye Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  szóló 2/2017. (III. 02.) 
rendelet módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: törvényi  előírásnak  felelnek  meg  azzal,  hogy  ha
változik a költségvetés akkor a bevételnek és kiadásnak összhangba kell kerülni.  A főösszeg
63.385.095 Ft-ról a módosítás során 88.860.445 Ft-ra változott.  1 millió forint támogatást
kapott  az  önkormányzat  a  települési  arculati  kézikönyv  kialakítására,  a  polgármesteri
béremelkedést  megfinanszírozta  az  állam,  legalábbis  egy részét.  A csatorna  szolgáltatásra
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kapott támogatást, amely tovább utalásra kerül a szolgáltató felé. Továbbá nagyobb bevétel az
orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázat támogatása, ami 20 millió forint. Közel 1 millió
forint  bevétel  keletkezett  az  ingatlanok  értékesítéséből,  az  egyik  egy  évtizedek  óta  nem
használt zártkerti önkormányzati ingatlan, a másik pedig egy kert értékesítése. Kérdezi, hogy
van-e  ezzel  kapcsolatosan  észrevétel,  javaslat.  Megállapítja,  hogy nincsen,  ezért  javasolja
elfogadásra a 2017. évi költségvetés módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2017. (X. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester: a temető rendelet módosítása arról szól, hogy a nyitva
tartást a rendeletben szabályozni kell, mely reggel 8 órától 20 óráig lenne. Ez teljesen valós és
életszerű. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: vannak  települések,  ahol  felmerült
igényként,  hogy  ne  határozzanak   meg  órát,  hanem  azt  mondják,  hogy  korlátlan  ideig
látogatható. 

Kovács  Csaba Károly  polgármester: a  kerítés  elkészült,  hamarosan  a  kapu is  elkészül.
Javasolja a 8-20 óráig történő nyitva tartás elfogadását.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2017. (X. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 a köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló 
3/2000. (X.16.) önkormányzati rendelete módosításáról.

5.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása

Kovács Csaba Károly  polgármester: hasonlóan,  mint  a  szennyvíznél  a  víznél  is  el  kell
fogadni a tervet, ebben az esetben ezt a feladatot a DRV látja el. 
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: annyi van a még a határozatban, hogy mivel
ők készítik a tervet, így a munkálatokat is tőlük kell megrendelni. 

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Balatonhenye a DRV_V_201 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi
gördülő fejlesztési terv elfogadásáról valamint a 2018. évi munkálatok megrendeléséről

a. Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_V_201
kódszámú Balatonhenye település  Ellátásért  Felelőse a  Regionális  Vízmű Zrt.  által
2018 – 2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

b. Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint DRV_V_201 kód-
számú Balatonhenye település Ellátásért Felelőse a Gördülő Fejlesztési Tervben meg-
határozott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli (rendkívüli
helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig: 15 000 Ft)

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2017. szeptember 25.

6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: ezzel  a  pályázati  lehetőséggel  találkoznak  szinte
minden évben a testület  megkapta a hozzá kapcsolódó anyagokat.  Javasolja a testületnek,
hogy csatlakozzanak ehhez a pályázati rendszerhez. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Balatonhenye Község Önkormányzata  elhatározza,  hogy csatlakozik a  hátrányos helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2018.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
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Ösztöndíjpályázat  2018.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2017. október 2.

Kovács Csaba Károly polgármester: javasolja a pályázati kiírások jóváhagyását és kéri a
testületet, hogy a településen az érintetteket tájékoztassák. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2017. október 3. 

7.)  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: minden  második  évben  törvényi  előírásnak
megfelelően  felül  kell  vizsgálni  a  helyi  esélyegyenlőségi  programot.  Érdemi  módosítás,
változtatás  nincsen benne. Javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program-
ját  áttekintette.  Az áttekintést  követően a  HEP nem változott,  az  intézkedések időarányos
megvalósulása megtörtént, azokat a képviselő-testület elfogadta, a HEP-et változatlan formá-
ban jóváhagyja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje
meg  a  Szociális  és  Gyámügyi  Főigazgatóság  Veszprém  Megyei  Kirendeltsége  (8200
Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.) számára. 

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

8. ) Balatonhenye Önkormányzat és a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal között 
létrejött megállapodás jóváhagyása létszámbővítés vonatkozásában

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: megállapodást  szükséges  kötni  a  Kővágóörsi
Önkormányzattal,  illetve  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatallal  abban  a
vonatkozásban, hogy Balatonhenye Önkormányzata által igényelt plusz egy fő négy órában
foglalkoztatott  személy  teljes  költségét  Balatonhenye  Önkormányzata  vállalja  és  ezt  az
összeget átadja a Kővágóörsi Önkormányzatnak, aki majd átadja a  a Közös Hivatalnak.

György  Csaba  Bernát  alpolgármester: kérdezi,  hogy sikerült-e  felvenni  erre  megfelelő
személyt? 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: az állás szeptember 4-től betöltésre került, 4
órában dolgozik, tömbösített foglalkoztatással, ami azt jelenti,  hogy egyik héten két napot
nyolc órában,  a  másik héten pedig három napot  nyolc órában.  Most  még jellemzően lent
Kővágóörsön  a  hivatalban,  a  nyári  időszakban  többet  lesz  jelen  Balatonhenyében.  Tehát
elkezdődött a feladat. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: tehát  ezzel  a  megbízással  a  helyi  adók  teljes
ellenőrzése,  behajtása  megkezdődött.  Első  körben  most  jelenleg  a  települési  adó
vonatkozásában. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  helyi  adó  behajtások,  ellenőrzések,
felderítések a feladata a kolléganőnek. Annyit  még el  kíván mondani,  hogy ebben most a
balatonhenyei testület dönt szeptember 25-én lesz együttes testületi ülés, amikor az összes
testület jóváhagyja ezt a megállapodást köszönhetően az új szervezeti és működési szabályzat
módosításnak. 

Kovács Csaba Károly polgármester: már komoly munka kezdődött az ügyben. Javasolja a
megállapodás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

létszámbővítés vonatkozásában megállapodás jóváhagyásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  mellékletében
szereplő Megállapodást megismerte, azt jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: 2017. október 15.

9.) Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  Járási  Hivatal  jelezte,  hogy  szeptember  1.  és
december  31.  között  ellenőrzik  a  temetőkkel  kapcsolatos  törvényi  előírások  betartását.
Ismerteti  az  előterjesztést.  2014-ben  már  volt  egy ilyen  ellenőrzés,  ahol  állapítottak  meg
hiányosságokat. Megállapították, hogy a temető nincsen körbe kerítve, nincsen kapu, nincsen
kifüggesztve  a  nyitva  tartás,  nincsen  térkép,  nincsen  nyilvántartás,  nincsen  sírbolt  könyv.
Ezért elkezdték  a munkát és az idei évben önerőből megvalósították az egyik legnagyobb
beruházást a körbe kerítést.  Remélhetőleg mindenki elégedett  az eredménnyel,  mert  olyan
hangok voltak, hogy életveszélyes a temetőbe kimenni, mert az őzbak megtámadja az idős
nénit és ledönti a szakadékba. Az őzek, szarvasok, vaddisznók lelegelik a virágokat, feltúrják
a sírokat,  ezért  kerítette be az önkormányzat  a  temetőt 1,50 méter magas rácsozattal,  vas
oszlopokra, melyek be vannak betonozva és beton lábazat készült végig, amelyben 50 cm
magasan  betonháló  lett  befogatva,  így a  vaddisznók  nem tudják  a  kerítést  megemelni.  A
temető bejáratából már látható két és fél oszlop, a ravatalozó épületéhez illeszkedve hasonló
kővel lett felrakva. Ehhez készül a kovácsolt vas kapu, illetve a személyi bejáró, ami szintén
kovácsolt vasból lesz. A bejárati kaputól jobbra, az úgynevezett szakadékos részre elkészült
egy  nagyon  komoly  támfal,  amelynek  a  tetejére  előre  táblásított  kerítés  elemek  kerültek
felszerelésre,  ami  egyrészt  esztétikai  látványnak,  illetve  biztonság  szempontjából  is
megfelelő. Kialakításra kerültek az utak, felső zuzalékolás van hátra, illetve a kapu előtt a
domb oldalban került kialakításra egy 12 férőhelyes parkoló. Törvényi előírás, hogy autóval
nem lehet behajtani a temetőbe, amennyiben erre lesz igény, természetesen biztosítanak rá
lehetőséget. Most kapta e-mailben a temetonyilvantartas.hu lap üzemeltetőjétől az árajánlatot,
mely arra vonatkozik, hogy ők elkészítenék komplett csomagként a temető feltérképezését,
digitalizálnák  a  térképet,  illetve  összes  síremlékről  fotó  formájában  is  készülne  a
nyilvántartás, illetve a sírbolt könyv, illetve a térképet kifüggeszthető módon is biztosítanák,
valamint ezt szoftver formájában átadnák az önkormányzatnak. Tehát így valós, naprakész
nyilvántartással  rendelkezne  az  önkormányzat  a  temetőről,  a  sírhelyekről,  a  leendő
sírhelyekről.  Az ajánlat  szerint a szoftver és a térképezés 2018. március 30-ig elkészül és
350.000 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temető  ellenőrzésével
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette. 

10.)Temetői nyilvántartás beszerzése árajánlatról döntés
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Kovács Csaba Károly polgármester: ahogy már az előző napirend keretében elmondta, ez a
cég  350.000  Ft  összegű  árajánlatot  adott.  Tehát  ez  az  összeg  tartalmazza  a  temető  teljes
feltérképezését, minden sírhely lefotózását, sírbolt könyvbe rögzítését, digitalizálását  és ezt
követően átadják az önkormányzatnak. 1.000 Ft/sírhely a fotózás és a térképezés, szoftver
megvásárlása 80-90.000 Ft, mely összeg tartalmazza a program telepítését, illetve a használó
személy betanítását. Javasolja az árajánlat elfogadását.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

temető nyilvántartás készítéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete temető nyilvántartás elkészítésére 
elfogadja a temetonyilvantartas.hu árajánlatát 350.000 Ft összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlat szerinti munka megrendelésével.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester.

11.) Honlap üzemeltetésének módosítása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: ezen  napirend  azért  szóbeli  előterjesztés,  mivel
szeptember  hónaptól  megkezdték  minden  hónap  első  péntekjére  meghirdetett  testületi
fogadóórát, ahol lakossági, illetve ingatlantulajdonosok részéről elhangzott az az igény, hogy
nem mindig pontosan és időben értesülnek a faluban történő eseményekről, vagy a tervezett
programokról, ezért szeretnék, ha visszaállításra kerülne a honlapon a  „hírlevél” funkció. Ez
a hírlevél két évig biztosan működött, erre akkor nem volt igény. Ketten-hárman iratkoztak fel
rá, akik kaptak értesítést a hírlevélben megjelenő dolgokról, ezért ezt a funkciót megszüntette
a testület.  Tekintettel arra, hogy a lakosság részéről igény merült fel, ezért úgy gondolja és
beszélve a honlap szerkesztőjével olyan döntésre kellene jutni, hogy egy bizonyos átmeneti
formában állítsák vissza. A hírlevél funkció működne abban a formában, hogy egy értesítést
küldene ki, hogy a honlapra új anyag került fel. Ennek nem látja akadályát, megbeszélve a
honlap működtetőjével, javasolja, hogy ezt a formát próbálják meg egy évre legalább, majd
meglátják, hogy mekkora igény lesz rá. Kérés volt még az is, hogy a „polgármester válaszol”
rovat is kerüljön vissza, mert az is megszüntetésre került, mivel az elmúlt négy évben négy
levél  érkezett  rá  összesen,  ezért  úgy gondolták,  hogy igény hiányában  megszüntetik.  Ha
valakinek  problémája  van,  akkor  vegye  a  fáradságot  és  jöjjön  el  a  fogadóórára,  van
telefonszám,  meg  lehet  beszélni  személyesen  is,  tehát  feleslegesnek  tartotta  ezt  a
levelezgetést.  Akinek  problémája  van  az  tud  időt  szánni  rá  és  személyesen  eljön  a
fogadóórára. 

György Csaba Bernát alpolgármester: mivel igény van rá próbálják meg állítsák vissza a
hírlevél funkciót és majd egy év múlva meglátják. 
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Kovács  Csaba  Károly  polgármester: javasolja,  hogy  állítsák  vissza  a  balatonhenye.hu
honlapon a hírlevél funkciót. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

honlap működtetésről 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a balatonhenye.hu honlapon a 
hírlevél funkciót visszaállítja. 

Felhatalmazza a  polgármestert, hogy a honlap üzemeltetőjét a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  köszöni  szépen  a  részvételt,  a  megjelenést,
amennyiben nincsen több kérdés, az ülést 15:55 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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