BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Iktatószám: Krs/ 997-14/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 24.
napján 10:00 órakor megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Közösségi Ház Balatonhenye
Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
Csertán Balázs képviselő
Horváth Károly Ottó képviselő
Szász Attila képviselő
Szász Károly képviselő
Tanácskozási joggal:
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző
Dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető
Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke
Lakossági résztvevő: 5 fő
A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
testületből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, így határozatképes. Javasolja a meghívó
szerinti napirendek elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
napirend elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 24-i alakuló ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke
2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Előterjesztő: Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke
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3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke
4.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
5.) Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
7.) A Polgármester illetményének az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
9.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
10.) Településfejlesztéssel,
településrendezéssel
és
településkép-érvényesítéssel
összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
11.) Szabadság ütemezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
12.) Tájékoztatások (gazdasági program, összeférhetetlenségi szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel)
Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző
13.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Kulin Miklós György polgármester: felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy
nyújtson tájékoztatást a választás eredményéről.
Blau Szilvia Helyi Választási Bizottság Elnöke: a helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választás községünkben 2019. október 13-án eredményesen lezárult. A választás
előkészítése és lebonyolítása a választási törvény alapján megtörtént. A polgármester és
képviselőjelöltek valamennyien független jelöltként indultak. Az alábbiakban ismerteti a
választás eredményét:
Polgármester választás eredménye
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet+/hiány-):
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Jelölt neve:
Kulin Miklós György

119
78
0
78
0
30
48

Jelölő szervezet
független jelölt

érvényes szavazat
48

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: Kulin Miklós György
Önkormányzati képviselő-választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet+/hiány-):
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
Jelölt neve
Szász Károly
Szász Attila
Horváth Károly Ottó
Csertán Balázs

jelölő szervezet
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

119
78
0
78
0
11
67
érvényes szavazat
48
49
30
57

A megválasztható képviselők száma: 4, a megválasztott képviselők száma: 4.
A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők:
Csertán Balázs
független jelölt
Szász Attila
független jelölt
Szász Károly
független jelölt
Horváth Károly Ottó
független jelölt
Tisztelettel kéri, hogy a Választási Bizottság tájékoztatóját fogadják el. A Választási
Bizottság nevében a megválasztott polgármesternek és a települési képviselőknek gratulál ,
eredményes, a község további fejlődését szolgáló jó munkát és ahhoz jó egészséget kíván.
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2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Kulin Miklós György polgármester: elmondja, hogy a megválasztott képviselőknek esküt
kell tenni. Felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére a jelenlévőket
pedig arra, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel.
Csertán Balázs, Horváth Károly Ottó, Szász Attila és Szász Károly képviselők leteszik az
esküt
Blau Szilvia HVB Elnöke: felkéri a képviselőket, hogy az esküokmányokat írják alá. Átadja
a megbízóleveleket, az esküokmányokat és gratulál.
3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
Blau Szilvia HVB Elnöke: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütétele
következik. Felkéri a polgármestert, hogy a testület előtt az esküt tegye le, a jelenlévőket
pedig arra, hogy az esküt állva hallgassák végig.
Kulin Miklós György polgármester az esküt leteszi
Blau Szilvia HVB Elnöke: felkéri a Polgármester Urat az esküokmány aláírására, átadja a
megbízólevelet és az esküokmányt, majd gratulál.
4.) Polgármesteri program ismertetése
Kulin Miklós György polgármester: pár szóban összefoglalja, hogy miért is vállalta el ezt a
feladatot. A fő ok az, hogy Balatonhenye csodálatos adottságú környéken fekszik, szép erdők,
Nemzeti Park, mezőgazdasági terület, borászat, turizmus stb. Vonzó és sok-sok lehetőséget
kínáló helység, balatonhenyeiek közül elég sok embert ismer, szorgalmas, sokféle vallású,
sokféle ízlésű, sokféle adottsággal rendelkező emberek. Amit a múlt történelméből hallott úgy
érzi, hogy a falunak nyugalomra, építkezésre, jó programokra, a Kormány adta lehetőségek jó
felhasználására és ezeket jól felhasználó képviselő-testületre van szüksége, ezekért a témákért
vállalta el. Úgy gondolja, hogy hazai és uniós pályázatok lehetőségeit fel kell, hogy
használják, rengeteg lehetőség van, kis- és középvállalkozásokat támogatni, gazdálkodni a
falu fejlesztésére, falusi turizmus, kulcsos házak, helyi termékek támogatása, közmunka és az
ehhez szükséges munkagépek szervezése, beszerzése, karbantartása. A helyi adottságok
felhasználása, kistérségi együttműködés, kulturális rendezvények, testvértelepülési
kapcsolatok kiépítése. Mindezek elérésére úgy gondolja, hogy nagyon fontos lenne létrehozni
egy alapítványt, ami esetleg olyan címen futhatna, hogy „Balatonhenye Jövőjéért
Alapítvány”, aminek a segítségével az alapítvány által szerzett pénzek és lehetőségek
kihasználásával lehetne kulturális, építészeti, egyházi értékek megóvása érdekében fordítani
ezeket. Szeretne egy nyugdíjas klub létrehozásában, működtetése kapcsán együttműködni,
mezőgazdasági és turisztikai munkahelyek létrehozásával pályázati források megtalálása,
sikeres felhasználása célokra. Tudja, hogy létezik önkormányzati szálláshely ezt is lehetne
optimálisan használni, felfuttatni, valószínű, hogy ott is van még tennivaló. Tudomására
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jutott, hogy van egy kis gond a hegyen a víztározóval, a patakkal kapcsolatban, valószínű,
hogy ezeket a problémákat is tudják majd rendezni. Úgy tudja, hogy ilyen témában most is
lehet támogatást szerezni, földutak aszfaltozása, termelői piac, játszótér, sporttelep, esetleg
ilyenekre is fordíthatják a lehetőségeiket. Emberileg nyilván a falu népének az érdekében azt
kívánja, hogy együttműködő, jól dolgozó képviselő-testület legyen. Legyen egy olyan
alpolgármester, aki élvezi a henyeiek bizalmát, legyen béke és nyugalom Balatonhenyén és
sikeres fejlődés. Köszöni a figyelmet. Kéri a testületet, hogy aki a programmal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
polgármesteri program elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019-2024. önkormányzati
ciklusra vonatkozó polgármesteri programot elfogadja.
5.) Ügyrendi Bizottság megválasztása
Kulin Miklós György polgármester: nem tagadhatja, hogy már előre tárgyalt a testülettel és
ha nincsen más javaslat akkor a bizottság tagjaként az alábbi személyekre tesz javaslatot:
Szász Attila, Szász Károly, Horváth Károly. Elnöknek javasolja Szász Attila képviselőt.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
 elnökévé: Szász Attila-t,
 tagjává: Szász Károly-t;
 tagjává: Horváth Károly Ottó-t;
választja.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: azonnal
6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
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Kulin Miklós György polgármester: arra gondolt, hogy olyan alpolgármester legyen a
településen, aki élvezi a henyeiek bizalmát. A legmagasabb szavazat számot Csertán Balázs
érte el 57 szavazattal, tehát valószínűleg nagy mértékben élvezi a helyiek bizalmát. Felkéri,
hogy fogadja el ezt a tisztséget, továbbá kérdezi, hogy kéri-e a zárt ülés tartását.
Csertán Balázs képviselő: az alpolgármesteri tisztségre való felkérést elfogadja, nem kéri a
zárt ülésen való tárgyalást.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: ismerteti a titkos szavazással kapcsolatos szabályokat:
„A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon külön helyiség és urna igénybevételével
történik. A titkos szavazást a Képviselő-testület által erre a célra létrehozott 3 főből álló
bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza a szavazás helyét, idejét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét,
tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a szavazás eredményét. A titkos
szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell
foglalni.”
A következő feladat az lenne, hogy a szavazás lebonyolítására három főből álló bizottságot
kell kijelölni, a bizottság tagja a polgármester, illetve az alpolgármester jelölt nem lehet.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja az alpolgármester választás lebonyolításához
az alábbi tagokból álló bizottság létrehozását: Szász Károly, Szász Attila és Horváth Károly
Ottó, elnöknek: Szász Attilát javasolja elfogadni.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság
létrehozásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy
alpolgármester választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:
Horváth Károly Ottó képviselő,
Szász Attila, képviselő,
Szász Károly, képviselő.

az

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Szász Attila, képviselőt jelöli ki.
A Képviselő-testület felkéri a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.
Felelős: Horváth Károly Ottó képviselő; Szász Attila képviselő; Szász Károly képviselő.
Határidő: azonnal.
Szász Attila képviselő (bizottság elnöke): a szavazólapok elkészítésre kerültek, mely
tartalmazza a polgármester úr által alpolgármesternek javasolt Csertán Balázs nevét. Szavazó
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helyiségül az önkormányzati iroda külön terme szolgál, ahol az urna is elhelyezésre
Az alpolgármesterre érvényesen, igenlően a neve mellett elhelyezett körben X vagy
lehet szavazni. Az alpolgármester megválasztásához minősített többségi szavazat,
érvényes szavazat szükséges. Felkéri a képviselőket, hogy a titkos szavazást a
helyiségben tegyék meg.

került.
+ jellel
tehát 3
kijelölt

Kulin Miklós György polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el
Kulin Miklós György polgármester: berekeszti a szünetet és felkéri Szász Attila képviselőt,
a bizottság elnökét, hogy ismertesse az alpolgármester választás eredményét.
Szász Attila képviselő (bizottság elnöke): ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint az
5 szavazólapból 5 érvényes volt és 5 igen szavazattal a testület Csertán Balázst választotta
alpolgármesternek.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
Az alpolgármester megválasztásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített
többséggel 2019. október 24. napjától a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
Csertán Balázs -t társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal
Kulin Miklós György polgármester: felkéri Csertán Balázs alpolgármestert az eskü
letételére.
Csertán Balázs alpolgármester leteszi az esküt
Kulin Miklós György polgármester átadja az esküokmányt és gratulál
7.) A Polgármester illetményének az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Kulin Miklós György polgármester: a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó
döntéshozatalban jelzi érintettségét. Javasolja, hogy a döntéshozatalból ne zárja ki a testület.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
103/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
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döntéshozatalból történő kizárásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kulin Miklós György
polgármestert a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem
zárja ki.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tekintettel arra, hogy a
polgármester úr főállású polgármesterként indult a választáson, így részére illetmény kerül
megállapításra, melyet a jogszabály pontosan meghatároz. 500 fő alatti település esetében a
főállású polgármesteri illetmény 299.151 Ft a hozzátartozó költségtérítés 44.873 Ft. A
kerekítés szabályait figyelembe kell venni az illetmény megállapításánál, így a polgármesteri
illetmény 299.200 Ft.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni a tájékoztatást, kérdezi, hogy van-e észrevétel,
kérdés.
Lakossági résztvevő: volna kérdése, ha szabad.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: ez képviselő-testületi ülés a lakosság tanácskozási joggal nem
vesz részt, de a polgármester úr engedélyt adhat.
Kulin Miklós György polgármester: véleménye szerint fel lehet tenni a kérdést, mert kész
van arra, hogy a napirendi pontot érintő kérdéseket megválaszolja.
Lakossági résztvevő: pontosan ezt a napirendi pontot várta. Mivel nem kaptak értesítést a
polgármester úrtól bemutatkozásra a falu nem tudta azt, hogy főállású polgármesterként akar
indulni. Egy kicsit furcsának tartja, illetve a falunak legalább a 80 %-a, hogy a polgármester
főállású polgármester legyen, holott itt a faluban 85 állandó lakos van, aki tényleg télennyáron itt lakik, a rendszerváltás után még nem volt olyan, hogy ebben a kis faluban főállású
polgármester legyen. Ezért ez a kérdése, hogy a lelkiismerete elviseli-e ezt, - amit az előbb
letett az eskü szövegében, – hogy ez tisztességes-e.
Kulin Miklós György polgármester: azért adta meg a lehetőséget a kérdés feltételére, mert
nem szerette volna a dolgot a „szőnyeg alá söpörni” és ne tudják megbeszélni. Két személyes
oka van arra, hogy főállású polgármesterként jelentkezett a Kővágóörsi Hivatalban úgy adta le
a papírokat, ki volt függesztve plakátja is...
Lakossági résztvevő: nem volt kifüggesztve.
Kulin Miklós György polgármester: ... és osztott szórólapokat is.
Lakossági résztvevő: szórólapokat sem kaptak, a bemutatkozására sem...
Kulin Miklós György polgármester: ő is meghallgatta az urat, ha szabad elmondja a
véleményét. Ő tudja, hogy ki volt függesztve, mivel ő függesztette ki a plakátot, szórólapokat
is osztott, biztos, hogy nem jutott el mindenkihez, de ettől függetlenül így jelentkezett. Két
másik oka van, hogy miért választotta ezt az utat, az egyik az, ami köztudott a faluban, hogy
volt polgármester Barnagon két évet, amikor a képviselő-társai – akiket nyilván nem ő
választott és más csoporthoz tartoztak, mint az ő követői – valamilyen okból felálltak és
lemondtak és új választást kellett kiírni. Akkor társadalmi megbízatásúként jelentkezett és ez
rossz tanúság volt és otthon a család azt mondta, hogy „látod milyen hülye vagy, kitetted
magadat ennek és ez volt érte a hála”. Ez az egyik személyes ok, nem egy közügy, de azért
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elmondja, hogy így volt, mindenki azt mondta, hogy induljon úgy, hogy legyen megfizetve és
hátha akkor jobban megbecsülik, az olcsó dolgokat nem becsülik annyira. A másik amiért
vállalja, hogy az első és legfontosabb célja lenne - amit már elmondott - egy Balatonhenye
Jövőjéért Alapítvány, amivel mindenféle balatonhenyei számára úgy is mind tisztelet és
becsület, jogosság szempontjából ez a magyarázat, hogy ezt az alapítványt szeretné azzal a
pénzzel amit itt kap polgármesterként támogatni. Az alapítvány céljait már ismertette, minden
olyan feladat van, ami Balatonhenye érdekében lenne akár műemlékek, templomok, turizmus
stb. Sokszor nem tud az önkormányzat mindenben pályázni, vannak olyan pályázatok, amit az
alapítvány jobban tudna, vagy sikeresebben tudna pénzt szerezni. Ebbe az alapítványba
forgatja be azt a pénzt, amit kap és ezzel támogatja a falu lakosságát és a falu fejlődését, így
gondolja, hogy becsületére nézve, ez nem egy rossz ötlet.
Lakossági résztvevő: ez nem rossz ötlet, az tény. Még egyet szeretne kérdezni, azt mondta,
hogy ajánlották Henyében, ha szabad és nem titok, akkor kérdezi, hogy kik ajánlották és
kíváncsi, hogy állandó lakos-e vagy „egy nyaras” ajánló volt-e.
Kulin Miklós György polgármester: nem hiszi, hogy van 48 darab nyaraló, aki rá szavazott
volna, szerinte a faluból elég sokan rá szavaztak, akik balatonhenyei lakosok, amikor a 9.-i
dátummal le kellett adni egy pár ajánlást, akkor 6-8 ajánlása volt, nem számolta olyan nagyon
és azok is balatonhenyei lakosok voltak és szavaztak 48-an rá, úgy gondolja elég sokan. Elég
sokan látták a plakátot is, elég sokan ott voltak azon a közmeghallgatáson, ott volt jegyző
asszony, az előző testület is és ott be is mutatkozott és nagyjából ismertette ezt a programot.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: az már nem a közmeghallgatás volt, hanem egy valamilyen
fórum, ő azon már nem volt jelen.
Kulin Miklós György polgármester: így van előtte volt egy közmeghallgatás, amikor
elvonult a jegyző asszony és a többi résztvevő, akkor jelen volt 30-40 ember, akik részt vettek
kérdeztek, ajánlottak, mondták, hogy legyen jó a kommunikáció, mindenféle ajánlást
elfogadott és beépítette a programjába és nagyjából ismertette. Nagyon udvariasan és a
lakosság iránti tisztelettel érezte, sőt tudta, hogy valamilyen kérdés lesz az illetményével
kapcsolatban és ezért szerette volna a kérdést meghallgatni és becsületesen megválaszolni.
Nem hiszi, hogy polémiát folytathatnak egy fél órán keresztül, hogy kinek mi a véleménye, de
közölte, hogy ő ilyen alapon, így vállalta.
Lakossági résztvevő: vannak még kétségei, nem akar kötekedni, csak szeretne tisztán látni.
Nem kaptak értesítést, hogy lesz ilyesmi, ezt sem tudta, hogy ma itt lesz ez, csak fél fülel
hallotta. Nem tiszta ez számára, mert a régebbi időben mindig megkapták házhoz, hogy mikor
lesz gyűlés, vagy ez meg az, most meg semmi. Az szeretné még tisztán látni, hogy Barnagon
volt polgármester, állítólag jelentkezett oda képviselőnek, amit most nem mondott.
Kulin Miklós György polgármester: kérdésre válaszol szívesen.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogyan lehet az, hogy az utolsó nap jelölések lezárása napján
az utolsó percekben adja le az ajánlásokat, hogy indul polgármesternek.
Kulin Miklós György polgármester: nagyon egyszerű, Barnagon, ahol lakik, többen
felkérték, hogy induljon a képviselő-testületbe. Itt Balatonhenyébe az utóbbi 10 évben
rengetegszer járt, rengeteg ismerőse van...
Lakossági résztvevő: azt gondolja, hogy olyan sok nem lehet.
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Kulin Miklós György polgármester: ezt nem kell, hogy megtárgyalják, ez nem tartozik a
témához, ez nem beszélgetés, ezt majd külön egyszer megbeszélik. Fel tud sokat sorolni,
akiknél járt, akik kaptak a szórólapból stb. és felkérték, hogy jó lenne, ha indulna
polgármesternek. Az utolsó pillanatig vacillált, hogy Barnagon képviselő, vagy itt
polgármester. Elment Barnagra a hivatalba és elmondta, hogy visszavonja a képviselő
jelöltséget és idejött és itt pedig leadta a polgármesteri jelölést, ilyen egyszerű a dolog.
Lakossági résztvevő: ez nem választás volt, hanem szavazás volt csak.
Szász Attila képviselő: az utolsó pillanatban három képviselő jelöltnek nem kellett volna
visszalépni.
Lakossági résztvevő: az a képviselő, de hát a polgármester...
Lakossági résztvevő: jogilag lehetséges, ez egy meddő vita.
Kulin Miklós György polgármester: nem kell vitatkozni, majd később az ülés után. Úgy
érezte, hogy egy pár kérdésre kell válaszolni és szívesen válaszolt, őszintén és becsületesen.
Kell, hogy folytassák a napirendi pontokat, mert soha nem jutnak a végére. Tehát a
polgármesteri illetménnyel kapcsolatban elmondta, hogy miért döntött így és mire szeretné a
pénzt
használni és mehetnek tovább. Javasolja a polgármester illetményének a
megállapítását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
A polgármester illetményének megállapításáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kulin Miklós György, főállású
polgármester illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése a) pontja alapján 299.151,Ft,- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
131.§ (1) bekezdése alapján a kerekítés szabályaira tekintettel 2019. október 13. napjától havi
299.200,- Ft-ban állapítja meg.
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 44.873,- Ft – illetménye
15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester
járandóságai havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Felelős: Csertán Balázs alpolgármester
Határidő: azonnal.
Kulin Miklós György polgármester: az alpolgármester tiszteletdíjáról szükséges dönteni.
Csertán Balázs alpolgármester: bejelenti a döntéshozatalban való érintettségét.
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Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy Csertán Balázs alpolgármestert a
döntéshozatalból ne zárják ki.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
döntéshozatalból történő kizárásról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csertán Balázs alpolgármestert az
alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi az alpolgármester urat, hogy milyen összegű
tiszteletdíjjal tudná elfogadni ezt a munkát.
Csertán Balázs alpolgármester: minden szempontot figyelembe véve az alpolgármesteri
tisztségre járó tiszteletdíjat 55.000 Ft-ban gondolná meghatározni, illetve az ahhoz tartozó
költségtérítést. Szeretné a jegyzőkönyvbe belevetetni, hogy a polgármester úrhoz hasonlóan
egy később meghatározott összeget visszamenőlegesen, tehát mostantól havi rendszerességgel
az alapítvány részére szeretne juttatni.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: a tisztán látás végett elmondja, hogy a polgármester
illetménye munkabérnek minősül, tehát arról nem lehet lemondani, azt fel kell venni, utána ha
felvette, akkor azt csinál vele amit akar, nyilván jelezte, hogy mi a szándéka. A tiszteletdíj
esetében pedig le lehet mondani a tiszteletdíj 100 %-áról, vagy valahányad részéről, de akkor
ezt a határozatban benne kell szerepeltetni. Amennyiben nincsen jogszabályi szinten
lemondás, akkor ugyanúgy működik, mint egy bér, a tiszteletdíj bruttó 55.000 Ft, illetve
annak költségtérítése 15 %, amit az illető személy megkap és utána ugyanúgy működik, hogy
az a saját pénze, tehát azt csinál vele, amit akar.
Csertán Balázs alpolgármester: jogszabályi szinten lemondást nem szeretne.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: lényeg az, hogy legyen benne a jegyzőkönyvbe, hogy
szándékában áll a majdani alapítványt támogatni, de jogszabályilag a tiszteletdíjról nem mond
le, bruttó 55.000 Ft tiszteletdíj kerül megállapításra 15 % költségtérítéssel.
Kulin Miklós György polgármester: annyit elmond, hogy lehetetett volna az
alpolgármesteri tiszteletdíj maximálisan 134.000 Ft, tehát ahhoz képest nagyon méltányosnak
tartja, hogy kevesebb mint a fele összegért elvállalta. Javasolja az 55.000 Ft összegű
tiszteletdíj megállapítását és a 15 % költségtérítést 8.250 Ft összegben.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
11

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csertán Balázs, társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2019.
október
24-től havi 55.000 Ft-ban állapítja meg.
Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 8.250 Ft - tiszteletdíja
15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai
havi rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: azonnal
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Kulin Miklós György polgármester: felkéri Aljegyző Asszonyt, hogy nyújtson tájékoztatást
a napirend vonatkozásában.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: jogszabály előírja, hogy az alakuló ülésen, vagy az azt követő
ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni. Minimális tartalmi változás
van a rendelet tervezetben, az egyik a „lakossági fórum” intézményének a bevezetése, amely
nem helyettesíti a közmeghallgatást, ugyanúgy a törvény szerint kötelező egy évben, egy
közmeghallgatást tartani. A lakossági fórum egy nyitottabb fórum, ami lehetőséget ad
különféle problémák rugalmasabb megbeszélésére, nem minősül testületi ülésnek, de a
polgármester hívja össze, majd a testületet később tájékoztatja, nem kell jegyzőkönyvezni, de
hangfelvétel készül róla és készíthetnek róla feljegyzést is, tehát ez kerül bele a szervezeti és
működési szabályzatba mint lehetőség. Ennek a fórumnak a lehetősége a partnerségi
egyeztetésről szóló rendeletben majd egy későbbi napirendi pont keretében visszatérő forma
lenne, ha ezt a testület így elfogadja. A többi módosítás csak formai módosítás, például
módosításra került a kifüggesztés napja, függelékek hatályon kívül helyezésre kerültek, mivel
jogszabály alkotásról szóló törvény alapján a rendelet nem tartalmazhat függeléket, de
tartalmában ugyanúgy belekerült a függelék része is, csak mellékletként. A szervezeti és
működési szabályzat még tartalmazta azt, hogy a polgármester milyen formában látja el a
feladatait, korábban társadalmi megbízatásúként, most főállásúként, tehát ez is átvezetésre
került. Szintén csak technikai változás a pénzügyesek által használt kormányzati funkció kód,
ezeket aktualizálták a megfelelő jogszabályi változásokat követően.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja a szervezeti és
működési szabályzat módosításának elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019. (XI. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról
9.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása
Kulin Miklós György polgármester: nem titok, hogy a tiszteletdíj kérdéséről tegnap már
hosszasan beszéltek és azt ígérte, hogy ma reggel utána néz bizonyos lehetőségeknek,
amelyek nem állnak fenn. Majd a mai ülés előtt megegyeztek a 10.000 Ft összegű
tiszteletdíjban. Javasolja, hogy aki a képviselői tiszteletdíj összegével egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2019. (XI. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a képviselők tiszteletdíjáról

10.) Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Kulin Miklós György polgármester: felkéri az Aljegyző Asszonyt a napirend ismertetésére.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: a szervezeti és működési szabályzat tárgyalásánál már utalt
erre a módosításra is. Amikor a helyi építési szabályzatot, településképi rendeletet módosítja
az önkormányzat, akkor ennek a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletnek meg
kell felelni, illetve e szerint kell eljárni. Ez a rendelet már korábban is említett egyeztetési
fórumként lakossági fórumot, de mivel eddig a szervezeti és működési szabályzat nem
tartalmazott ilyen intézményt, hogy lakossági fórum, ezért korábban a közmeghallgatás
szabályait vonatkoztatták rá. Most, hogy ezek gyorsabban és rugalmasabban levezethetők
legyenek, így a közmeghallgatás kikerülne ebből a fórumból és a lakossági fórum szabályai
vonatkoznak ezekre az egyeztetésekre. Bekerül még a rendeletbe egy olyan rendelkezés, hogy
csak az újonnan induló ügyekben alkalmazható a lakossági fórum, mint partnerségi
egyeztetési fórum.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja a rendelet módosítás
elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2019. (XI. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
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a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
12/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
11.)

Szabadság ütemezése

Kulin Miklós György polgármester: időarányosan az év hátralévő részére van 8 nap
szabadsága.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: a képviselő-testületnek dönteni szükséges ennek a 8 napnak az
ütemezéséről.
Kulin Miklós György polgármester: november és december hónap áll összesen 8 hétből,
tehát heti egy nap szabadságot kíván igénybe venni. Javasolja ezt az ütemezést jóváhagyni.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezéséről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kulin Miklós György,
polgármester 2019. október 13. napjától 2019. december 31. napjáig járó szabadságának
ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- november hónapban 4 nap
- december hónapban 4 nap.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: folyamatos.
12.)

Tájékoztatások (gazdasági program, összeférhetetlenségi szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel)

Kulin Miklós György polgármester: a tájékoztatás megtartására felkéri Aljegyző Asszonyt.
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: ez a tájékoztatás a képviselő-testület tagjainak szól, kötelező
jellegű, amely szól a gazdasági program előkészítési kötelezettségéről, ami azt mondja ki,
hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálni a gazdasági programot.
Feladatvállalás előkészítésénél tulajdonképpen nagyobb gazdasági teljesítőképességű,
lakosságszámú települési önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét más települési
önkormányzat önként átvállalhatja, a törvényben rögzítettek teljesülése esetén, az érintett
beleegyezését követően. Az Mötv. a feladatvállalást nem köti az új képviselő-testület
megalakulásához, azonban az új testületnek – amennyiben érintett – célszerű átgondolnia a
feladatvállalást, ha szükséges, rendelkezni a teendőkről. Tehát itt a teljesítőképességet kell
mérlegelni, hogy milyen önként vállalt feladatokat tud a település a kötelező feladatokon túl a
költségvetés terhére megvalósítani. Ha egy más települési önkormányzat kötelező feladata
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akkor egy meghatározott eljárási rendet követően lehet ezt átvállalni. Az összeférhetetlenségi
és méltatlansági szabályokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a megválasztástól a
képviselői munka során amennyiben összeférhetetlenség alakul ki, akkor azt nyilván fel kell
oldani, ellenkező esetben összeférhetetlenségi eljárást von maga után. A méltatlansági
szabályok vonatkozásában fontos elmondani, hogy alapvetően a méltatlansági helyzetek is a
képviselői megbízatás közbizalmi jellegéhez kötődnek. Eltérést jelent azonban, hogy amíg az
összeférhetetlenség esetében az a jellemző, hogy az érintett képviselő végső soron maga
döntheti el, minként szünteti meg a jogellenes helyzetet, addig a méltatlanság eseteiben a
képviselő konkrét, többnyire tudatos cselekménye okozza a méltatlan helyzetet, amelynek
bekövetkezte után az önkormányzati képviselő mozgástere már korlátozott. Ebben az esetben
a képviselő-testületnek döntési kötelezettsége keletkezik, határozatával meg kell szüntetnie a
képviselői megbízatást. Itt nagyon fontos elmondani, hogy a képviselőknek 30 napon belül a
köztartozásmentes adózói adatbázisba be kell jelentkezni a megválasztástól számított 30
napon belül, ez az úgynevezett KOMA rendszer, amihez ügyfélkapuval kell mindenkinek
rendelkeznie és amennyiben ennek a technikájával kapcsolatban segítségre van szükség,
akkor a hivatal segít. Ebben az esetben tudni kell, hogy a képviselő nem rendelkezhet
köztartozással, adó, vám, illetve más köztartozással. Ez is egy folyamatosan vizsgált
adatbázis, amit a NAV vizsgál, gyakorlatilag minden hónapban frissül a rendszer.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban elmondja, hogy a megválasztástól
számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot köteles tenni a képviselő, saját, illetve a háztartásában élők vagyonáról.
Ezeket a nyomtatványokat a falugondnok által eljuttatja a hivatal a képviselőkhöz. Felhívja a
figyelmet a határidő betartására. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, a hivatal szívesen
tájékoztat mindenkit.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni a részletes tájékoztatást, javasolja a
tájékoztatás elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
tájékoztató tudomásul vételéről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági programról,
feladatátvállalásról
összeférhetetlenségi
szabályokról,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal.
13.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása
Kulin Miklós György polgármester: személyét javasolja a társulásba delegálni.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2019. (X. 24.) HATÁROZATA
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Kulin Miklós György polgármestert delegálja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás részére küldje meg.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2019. november 7.
Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:05 órakor
bezárja.

K.m.f.

Kulin Miklós György
polgármester
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Tóthné dr. Titz Éva
aljegyző

