
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-6/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  május  22.
napján 13:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház

Jelen vannak:

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

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

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok

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 meghívóban szereplő napirendeket javasolja
elfogadásra. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: annyi észrevétele, illetve kérése lenne, hogy 
a zárszámadás tárgyalása után fogadja el a testület a 2017. évi ellenőrzésekről készült jelentés,
mivel az tulajdonképpen a zárszámadás része és azt követően haladhatnak sorban a meghívó 
szerinti napirendeken. 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  az  aljegyző  asszony  által  tett  észrevétel  alapján
javasolja elfogadásra a napirendek sorrendjét. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  május  22-i  ülésének
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napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló
2.) 2017. évi költségvetés módosítása
3.) 2017. évi zárszámadás elfogadása 
4.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről
5.) 2018. évi költségvetés módosítása 
6.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017. 

évi tevékenységéről
8.)  2017. évi rendezvények elszámolása 
9.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

10.) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatási
kérelme 

Kovács Csaba Károly  polgármester:  a  napirendek tárgyalása  előtt  javasolja  elfogadni  a
lejárt határidejű határozatokról készült  jelentést. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

1.) Közrendvédelmi beszámoló

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  köszönti  a  százados  urat.  Mindenki  megkapta  a
közrendvédelmi  beszámolót,  gyakorlatilag fertőzésmentes  a  falu.  Kérdezi  a  százados urat,
hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok: csak néhány gondolatot szeretne elmondani, köszönti
a megjelenteket. Elmondja, hogy 2016-ban hat darab bűncselekmény volt, melyet 2017. évben
sikerült  nullára  visszaszorítani.  Büszkén  mondhatja  el,  hogy a  tapolcai  rendőrkapitányság
megkapta  az  „év  kapitánysága”  díjat  Veszprém  megyében,  ami  nagy  elismerés.  Nagy
segítségükre van a  polgárőrség,  amelyik  településen nincsen polgárőrség,  oda a  szomszéd
településekről  jönnek  segítséget  nyújtani  egy-egy rendezvényen,  eseményen.  Amennyiben
van  kérdés  szívesen  válaszol,  reméli  a  jövőben  is  megmarad  a  jó  kapcsolat  az
önkormányzattal, illetve a testülettel. 
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Kovács Csaba Károly polgármester:  köszöni a beszámolót, illetve a kiegészítést, javasolja
a közrendvédelmi beszámoló elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évre  vonatkozó
közrendvédelmi beszámolót elfogadja. 

Sztrik Ákos százados elhagyja a helyiséget. 

2.) 2017. évi költségvetés módosítása

Kovács Csaba Károly polgármester:  a költségvetés módosításával kapcsolatos anyagot a
testület  megkapta,  kérdezi,  hogy van-e észrevétel,  kiegészítés.  Megállapítja,  hogy nincsen,
ezért javasolja a költségvetés módosításának elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  költségvetés  módosításához  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettséget is javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

3



tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

3.) 2017. évi zárszámadás elfogadása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a zárszámadással kapcsolatos előterjesztést és 
mellékleteket is megkapta a testület. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző:  az önkormányzatnak stabil a pénzügyi helyzete. 
Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a zárszámadás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Balatonhenye Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Kovács Csaba Károly polgármester:  javasolja a zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási 
kötelezettség elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadáshoz 
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

4.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről

Kovács Csaba Károly polgármester:  a 2017. évi ellenőrzésekről szóló jelentést mindenki 
megkapta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 
a jelentést elfogadásra. 
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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

48/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

a  2017. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben Balatonhenye Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

5.) 2018. évi költségvetés módosítása 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a 2018. évi költségvetésben kisebb módosítások és
átcsoportosítások  történtek,  ezért  szükséges  a  rendelet  módosítása.  Kérdezi,  hogy  van-e
észrevétel,  kérdés.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  elfogadásra  a  2018.  évi
költségvetés módosítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

6.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  beszámolóval  kapcsolatban  elmondja,  hogy
örvendetes, hogy Balatonhenye lakosságából a 18 év alattiak száma 23 fő. Javasolja, hogy aki
a beszámolót el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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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49/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja  az  alpolgármestert,  hogy  az  értékelést  küldje  meg  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal részére.  

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

7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 
2017. évi tevékenységéről

Kovács Csaba Károly polgármester:  az önkormányzat három társulásnak tagja: az óvoda 
és a szennyvíz társulásnak, illetve a tapolcai kistérségi társulásnak. Javasolja a beszámoló 
elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

társulások 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2017.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

8.) 2017. évi rendezvények elszámolása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester:  a  rendezvények  elszámolásával  kapcsolatban
elmondja, hogy megemelkedett a költsége a falunapi rendezvénynek, illetve a karácsonynak, a
többi rendezvény esetében a kereten belül maradtak. Javasolja az elszámolás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2018. (V. 22.) HATÁROZATA
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2017. évi rendezvények elszámolásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi rendezvényekről 
történő elszámolást elfogadja. 

9.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: jelenleg  a  temetővel  kapcsolatos  díjak
Balatonhenyében nulla forint, csak a temetői létesítményekért fizetendő díj 1.000 Ft/alkalom.
Javasolja, hogy ezeket díjakat emeljék  meg, melyet azzal indokol, hogy elkészült a temetői
nyilvántartás  és   a  sírboltkönyv,  illetve  az  utóbbi  időben is  volt  kettő  temetés,  de utólag
kerültek be a nyilvántartásba, de ha bevezetnék a díjakat, akkor a temetés előtt a hozzátartozó,
temetkezési  vállalkozó  mindenképpen  fel  kellene,  hogy keresse  az  önkormányzatot.  Nem
szeretné azt sem, hogy a faluban lakóknak ez plusz terheket jelentsen, ezért a helyi lakók
támogatás  formájában  a  befizetett  díjat  visszakapnák.  Ezáltal  kialakulna  egy  rend  a
temetkezések vonatkozásában. Javasolja hogy ezt mindenki gondolja át. 

Tóthné  Titz  Éva  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:   ez  a  módosítás  a  szociális  rendelet
módosítását  is  magával  hozza.  A mai  ülésen  arról  kell  dönteni,  hogy  kíván-e  a  díjak
tekintetében módosítást eszközölni a testület és a következő ülésre már a rendelet módosítás
kerül előkészítésére. Ezt  még megelőzi egy véleményeztetési eljárás az adott szervvel. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  tehát javasolja a határozati javaslat olyan formában
történő elfogadását, hogy a testület a temetői díjakon változtatni kíván, de még átgondolja
annak mértékét  és a következő ülésre javaslatot tesz a díjak vonatkozásában. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  köztemető  rendjéről,
használatának  és  igénybevételének  szabályairól  szóló  3/2000.  (X.  16.)  önkormányzati
rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat  felülvizsgálta,  ami  alapján
megállapítja, hogy  a díjakat módosítani kívánja és a következő ülésre javaslatot tesz a díjak
vonatkozásában.

Felkéri a polgármestert, hogy a díjak vonatkozásában készítsen javaslatot a soron következő
ülésre. 

Határidő: a következő tervezett testületi ülés
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10.) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 
támogatási kérelme 

Kovács Csaba Károly polgármester:  az elmúlt évben is támogatta a testület a szociális
szolgálatot. Az idei évre is 15.000 Ft támogatást javasol. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2018. (V. 22.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatása

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Balaton-
felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (a  továbbiakban:
Szolgálat)  kérelmét  támogatja,  és  a  Szolgálat  részére  a  Szolgálat  ellátási  területén  élő  a
hátrányos  helyzetű  gyermekek  nyári  táboroztatásához  egyszeri  15.000  Ft,  azaz
Tizenötezer forint támogatást nyújt.  
A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról elszámolni.
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2018. június 1.

Kovács Csaba Károly  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  13:45 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                        Tóthné Titz Éva
polgármester                                                                   jegyzőt helyettesítő aljegyző
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	Jelentés elfogadásáról

