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BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25. 
 
Szám: BCS/186-2/2018.  

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 
14-én 12.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Faluház 
 (Balatoncsicsó, Fő u. 25.)   
 
Jelen vannak: Schumacher József polgármester 
 Scher Péter alpolgármester 
 Bocskay Endréné   
 Dobossy László 
 Scher Zoltán képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 
 

Schumacher József polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai 
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
NAPIREND  
 
1)   A helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 
 
2)   Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása  
 Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző, HVI vezetője 
 
VEGYES ÜGYEK 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1)   A helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Elmondja, hogy Balatoncsicsó Község Önkormányzata 
2017. november 22-i ülésén fogadta el a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, 
melyben pontosításra kerültek az építményadó tekintetében a mentességek és 
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kedvezmények, valamint új adónemként bevezetésre került a telekadó, mint vagyoni típusú 
adó. Nem igazán lett ez akkor lemodellezve, ezért azt javasolja, hogy azon telkek esetében, 
melyeken olyan épület van, mely után a tulajdonos építményadót fizet, az adó mértékét 
csökkentsék évi 5 Ft/m2 összegre, továbbá, hogy a mentességek közé a 75. életévüket 
betöltött személyek tulajdonában lévő telkek is kerüljenek be. Erre a módosításra év közben 
is sor kerülhet. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2018. (III.20.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja 
és 4/2018 (III.20.) számon önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 
 

 
2)  Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása  
 Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző, HVI vezetője 
 
Schumacher József polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy a főbb pontokat ismertesse. 
 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A választási eljárásról szóló törvény alapján a helyi választási 
bizottság az egy szavazókörrel rendelkező településen öt tagját és legalább két póttagot a 
települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg, melynek megfelelően 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata képviselő-testülete megválasztotta a helyi választási 
bizottság tagjait és póttagjait. Az országgyűlési képviselő-választás előkészítő munkálatai 
során megállapításra került, hogy egy tag és egy póttag tisztsége lemondással megszűnt. A 
kieső tag helyére az első póttag lép, azonban a megfelelő létszám hiányában két póttag 
megválasztása szükséges. A tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt, amelyhez módosító javaslat nem nyújtható be, megválasztásukról egy szavazással 
dönt a képviselő-testület. A választási bizottság póttagjainak javasolt személyek nyilatkoztak 
arról, hogy a tisztséget vállalják, választójoggal és Balatoncsicsó településen lakóhellyel 
rendelkeznek, valamint arról, hogy nincs olyan tisztségük, amely a megbízással 
összeférhetetlen. 
 
Schumacher József polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 

- az alábbi határozatot hozza: 
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21/2018. (III.14.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Balatoncsicsó Község Helyi Választási Bizottság  
 
póttagjainak 
Bányai Erika Ilona          8272 Balatoncsicsó, Fűzfa u. 15. 
Veiner Lászlóné     8272 Balatoncsicsó, Fő u. 26. 
 
szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottság póttagjainak 
polgármester előtti eskütételéről a megválasztásukat 
követő 5 napon belül intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

VEGYES ÜGYEK 
 
Schumacher József polgármester: Vegyes ügyek keretében pár dologról szeretne beszélni. 
Az első a turistaszálló díjainak emelése. Utoljára 2016. január 1-én emeltek, azóta 
emelkedtek a vízdíjak, a tűzjelző készülék bevizsgálása, a bérek, hogy muszáj lenne emelni. 
Ez a már meglévő foglalásokat nem érintené, és amúgy is csak pár száz forintos emelésre 
gondoltak. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 

- az alábbi határozatot hozza: 
 

22/2018. (III.14.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nivegy-völgyi Ifjúsági Szálló turistaszálló igénybevételi díjait 
2018. április 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1-2 éjszaka                3.000 Ft/fő/éj  
3-4 éjszaka                2.700 Ft/fő/éj  
4-nél több éjszaka      2.200 Ft/fő/éj  
Terembérleti díj          5.000 Ft/alkalom 
Sátorhely         1.300 Ft/fő/éj 
 
A díjemelés a meglévő foglalásokat nem érinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Schumacher József polgármester: A következő téma a Rákóczi Szövetség támogatási 
kérelme. A tavalyi támogatás a kincseshomoki iskolába került, az elszámolásban név szerint 
felsorolták a támogatott gyermekeket. Szerinte vannak olyan helyzetben, hogy ezt az 50.000 
Ft-os támogatást ismét meg tudják szavazni, lehetőleg megint az ukrajnai részre. Kérdezi, 
valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 

- az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2018. (III.14.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának 50.000,- Ft, 
azaz Ötvenezer forint összegű támogatását jóváhagyja 
azzal, hogy a támogatás lehetőleg ukrajnai gyermekeket 
segítsen. 
 
A támogatás forrása a 2018. évi költségvetésről szóló 
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 
69. sora. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Schumacher József polgármester: Van még egy támogatási kérelem, a zánkai Őszirózsa 
Nyugdíjas Klubé, akik kirándulást szerveznek, ehhez szeretnének támogatást kapni. 
Balatoncsicsóból is járnak páran ebbe a klubba. 20.000 Ft összegre gondolt. Kérdezi, 
valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 

- az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2018. (III.14.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub (8251 Zánka, Rózsa u. 4.) 
20.000,- Ft, azaz Húszezer forint összegű támogatását 
jóváhagyja. 
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A támogatás forrása a 2018. évi költségvetésről szóló 
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 
69. sora. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Schumacher József polgármester: Két együttműködési megállapodás aláírásáról szeretne 
tájékoztatást adni. Az egyházközség és Nemes Gusztáv cége is pályázik energetikai felújításra 
Leader-pályázatban, aminél plusz pont jár nekik, ha partnerségi megállapodást kötnek az 
önkormányzattal. Amúgy is együttműködnek, ez az önkormányzatnak pénzbe nem kerül, 
viszont a pályázatukhoz kell. Kérdezi, hogy van-e esetleg valakinek más téma vegyes ügyek 
keretében? 
 
Scher Péter alpolgármester: A hegyközségnél volt ellenőrzés, mely során szabálytalannak 
találták, hogy a gázóra az irattárban az iratok mellett van. Kérdezi, hogy a fürdőből nem 
lehet-e irattári helyiséget csinálni? 
 
Schumacher József polgármester: Azt javasolja, hogy a hegyközség részéről érkezzen egy 
írásos megkeresés, amúgy nem látja akadályát. A fürdőt nem lenne jó szétszedni, inkább 
valamilyen polcos megoldásban gondolkodna. 

 
 
Több napirendi pont nem lévén Schumacher József polgármester megköszöni a nyilvános 
ülésen való részvételt, és azt 12.20 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

      Schumacher József                            Lukács Ágnes 
          polgármester                        jegyző 
 
 
 
    Jegyzőkönyv készítéséért felelős: 

 
 
dr. Rozgonyi Viktória 
            aljegyző 


