
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Iktatószám: Krs/380-17/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  október  11.
napján 16:00 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 
Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
képviselő-testület 3 fővel határozatképes, egy képviselő igazoltan van távol, egy képviselő
pedig kicsi késéssel fog csatlakozni a testülethez. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy
a határidő szorítja az önkormányzatot a szociális tűzifa rendelet megalkotásában. Javasolja,
hogy amennyiben a testület elfogja a napirendet, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2018. (X. 11.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  október  11-i  rendkívüli
nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Szociális tűzifa rendelet megalkotása 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: mindenki  kézhez  kapta  az  előterjesztést,  az
önkormányzat  28 m3 fát  igényelt,  pozitív  elbírálás  szerint  a  belügyminiszter  27 m3 tűzifa
támogatást  állapított  meg.  Majd  ezt  kiegészítve  még  további  7  m3 támogatás  érkezett  az
önkormányzat számára, tehát 34 m3  tűzifát tudnak szétosztani a faluban. A törvény előírásait
betartva az önkormányzat alkot rendeletet. A rendelet tervezet 3. §-ában javasolt benyújtási
határidő november 30. 
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Tóthné  Titz  Éva jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: amennyiben novemberben  benyújtják  az
igényeket, akkor elképzelhető, hogy decemberben kiosztható a fa. 

György Csaba Bernát alpolgármester: egyetért a kérelmek benyújtási határidejével.

Kovács Csaba Károly polgármester: a tervezet 4. §-a szabályozza, hogy kik jogosultak erre
a  támogatási  formára  a  feltételek  együttes  fennállása  esetén.  A tavalyi  évben  is  már  a
jövedelemhatárokat 300 % illetve 350 %-ában állapították meg, tehát a jövedelemhatár 85.500
Ft,  illetve  99.750 Ft.  A többi  településnél  alkalmazott  jövedelemhatárokat  is  kinyomtatta,
hogy  lássák,  zömében  80-85.000  Ft,  Salföld  kiugróan  magas  értékhatárt  állapított  meg,
Szentbékkálla és Köveskál kiugróan alacsony értékhatárt állapított meg. Kérdezi a testületet,
hogy ezek a jövedelemhatárok maradhatnak-e. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző: kérdés  az,  hogy a tavalyi  évben hogyan
sikerült szétosztani a fát. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  véleménye szerint korrekt módon sikerült elosztani a
fát. 

György Csaba Bernát alpolgármester:  úgy gondolja, hogy maradhat a 300 és 350 %. 

16:09 órakor megérkezik Szász Virág képviselő, a testület létszáma 4 főre változik. 

Kovács Csaba Károly polgármester:  a tavalyi évben sem vették figyelembe a háztartásban
lévő  gépjárművek  számát,  ezért  a  4.  §  e)  pontját  javasolja  törölni.  Az  elhangzottak
figyelembevételével  javasolja  a  rendelet  elfogadását  abban  a  formában,  hogy a  kérelmek
benyújtási határideje 2018. november 30., a jövedelemhatár 300 %, illetve 350 %, továbbá a
4. § e) pont törlésre kerül. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018. (X. 25.) ÖNKOMÁNYZATI RENDELETE

a szociális célú tűzifa juttatásról

Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést 16:14 
órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 
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