BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 24.
napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:
Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
dr. Csertán Balázs alpolgármester
Horváth Károly Ottó képviselő
Szász Attila képviselő
Szász Károly képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző
Rendőrkapitányság részéről:
Horváth József
Varga Mátyás
Lakossági résztvevő: 1 fő
A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
képviselő-testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Ismerteti a meghívóban
szereplő napirendeket. Kérdezi, hogy valakinek van-e hozzászólása.
Horváth Károly képviselő: 8. napirendként szeretné javasolni az „egyéb ügyeket”.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a kiegészített a napirend elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
napirend elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 24-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester / Rendőrkapitányság képviselője
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2.) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 24.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
3.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
4.) Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
6.) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
7.) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2022. évre
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
8.) Egyéb ügyek
1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: köszönti a Rendőrkapitányság megjelent képviselőit,
átadja a szót.
Horváth József közrendvédelmi osztályvezető: köszönti a megjelenteket. A település
alapesetben a Badacsonytomaji Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik, azonban a
Rendőrőrs is Tapolcához tartozik parancsnoki szempontból. Szerencsés helyzetben vannak,
mert maga a település egész nyugodt, a testületi tagok megkapták a beszámolót, melyben
különböző statisztikai adatok szerepelnek. A tavalyi év nagyon szerencsésen alakult, mivel
bűncselekmény nem történt a településen, legalább is regisztrált bűncselekmény. Továbbá
tulajdon elleni szabálysértés sem. Egyetlen egy anyagi káros baleset történt, ami úgy
gondolja, hogy valakinek a figyelmetlenségéből adódott, ez sajnos előfordulhat, ezt nem lehet
kiküszöbölni. Azt el lehet mondani, hogy a település közbiztonság szempontjából nagyon jó,
egy úgynevezett „zsákfaluról” beszélnek, ami úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban
közkedvelt kirándulóhely lett, idegenforgalmi szempontból jelentőséggel bír és maga a turista
forgalom növekedése sem befolyásolta negatív irányba sem a közlekedésbiztonságot, sem a
közbiztonságot, sem pedig az egyéb tevékenységeket, ami a környezetkárosítással kapcsolatba
hozhatók. Egyetlen egy probléma van, amit ebben a térségben próbálnak megoldani, és
nagyon nagy nehézségekbe ütköznek a megoldás terén, ami a cross motorozást és a quadozást
érinti. Ez nem egyedi eset, mert az egész térséget érinti és egyéb településeket is érinti ez a
tevékenység. A korlátjaik miatt vannak nehéz helyzetben, és ezek szabnak gátat, mert a
gépjármű parkjuk egy cross motoros elfogására nem elegendő, és nem is alkalmas, hiába van
terepjáró adottságú gépjármű, attól az még nem terepjáró. Sajnálatos tény az, hogy
közlekedésbiztonság szempontjából is felróható a közlekedőknek, hogy a fejekben kellene
rendbe rakni, hogy hol és hogyan lehet közlekedni. A quadok is ebbe a kategóriába
sorolhatók, annyit tettek, hogy a Nemzeti Park őreivel felvették a kapcsolatot és időnként a
Nemzeti Park autóival megpróbálnak a kritikus időszakokban ellenőrzést végrehajtani, amitől
várnak egyfajta eredményt. Bízik benne, hogy az először elkezdik kisebb eredményekkel, és
utána meg tudják növelni és jobbá tudják tenni ezt a fajta hozzáállást, amit a cross motorosok
és a quadosok tesznek ebben a térségben, mert fontos lenne az itt lakóknak is meg az ide
érkező nyaralóknak is, hogy ezek a tevékenységek ne zavarja őket. Adott esetben azt nem
tudja megmondani, hogy ez mennyire zavaró tényező, mert van olyan térség, ahol egy héten
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egyszer mennek el motorral, az is zavaró tényező, és van, ahol rendszeres motorozás zajlik.
Egy másik kérdéskörbe is szeretne belecsapni és szeretné érinteni, ez pedig a külterületeknek
a
szemetelése.
A szemétlerakásoknak a problémaköre is egy olyan kérdéskör, ami egyre nagyobb hangsúlyt
kap, és kell, hogy kapjon. Ebben a kérdésben az a kérése, hogy ha ilyet tapasztal valaki, és
vannak speciális helyek, ahová lerakják az ilyen jellegű hulladékot, akkor egyeztessenek
ebben a kérdéskörben, mert vannak különböző vadkameráik, amelyekkel próbálnak
realizálásokat végrehajtani. Kihelyezik azt, és email-be beküldik a képeket, és ezzel
kapcsolatban tudnak némi intézkedést foganatosítani akár szemetelőkkel kapcsolatban is, és
ezzel előbbre tudnak lépni. Azt el kell mondani, hogy valóban a megelőzés lenne a
legfontosabb, de ezekben a kérdéskörökben talán a legnehezebb a megelőzés, mert adott
helyen, adott időben senki nem tudja, hogy mikor teszik ki, és akkor ott legyen egy rendőr, aki
a hatóság részéről el tud járni velük szemben. A jövőben a Káli-medencei térségben talán ez
lesz a legnagyobb probléma. Korábbi időszakban járt a községben, és akkor sokkal másabb
problémákkal kellett szembesülni, a trükkös tolvajokkal, a házalókkal, a besurranó
tolvajokkal, a gépkocsi feltörésekkel. Azt gondolja, hogy az évek során olyan szépen letisztult
ez a térség, és nyugodt lett, hogy mondhatja azt, hogy a Káli-medence és bizonyos települései
a rendőrség szempontjából is a „nyugalom szigetének” számítanak. Az igazgatásrendészeti
tevékenységük annyira terjed ki a térségben, melyet Varga Úr hajt végre, hogy aki
fegyvertartási engedéllyel rendelkezik, azokat kell rendszeresen ellenőriznie, hogy ezek a
tárolóhelyek megfelelnek a feltételeknek. Ebben a kérdéskörben semmiféle problémát nem
tártak fel, úgy gondolja, hogy megnyugtató a helyzet. Röviden ennyivel szerette volna
kiegészíteni a beszámolót. Amennyiben kérdés van a testület részéről, szívesen válaszol.
Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy a szemét lerakás mit takar, az, hogy ha kivisznek
ágakat, avart az erdőbe, vagy pedig a műanyag és sitt hordás tartozik a szemét illegális
lerakásához.
Horváth József közrendvédelmi osztályvezető: alapesetben már semmilyen hulladékot,
nyesedéket nem lehet kiszállítani erdő szélére és így terhelni a környezetet. Azonban
környezetvédelmi szempontból, ami rendőrségi intézkedést igényel, az általában az, ami
veszélyes hulladéknak minősül, vagy éppen olyan anyag, ami terheli a környezetet. A sitt, a
háztartási gépek, (hűtő, mosógép, bútorzat stb.) amelyek nehezen lebomlók, vagy egyáltalán
nem lebomlók, például a pala, ami veszélyes hulladéknak minősül, melyet Marcaliba lehet
elszállítani, és ott is megvan, hogy mennyibe kerül súlyra, vagy köbméterre lehet leadni.
Próbálnak trükközni az emberek, főleg azok, akik most felújítanak, átépítenek. Van olyan,
hogy innen elviszik, és szemét alapján be lehet azonosítani, hogy kötődése van egy
szomszédos településhez, tehát leleményes mindenki. Ezek azok a problémák, amelyeket
szeretnének megoldani és ez azért nehéz, mert ha itt történik egy bontás, akkor annak a
hulladékát Lesencetomajon lerakják az erdő szélébe, ha nincsen a hulladék között
azonosításra alkalmas tárgy, akkor sajnos azt el kell távolítani, és van olyan kellemetlen rész
is, hogy a tulajdonos költségére kell elszállítani. Próbálnak ebben a témában előbbre lépni, de
ez a legnehezebb feladat a rendőrség számára, de egyelőre nem tudnak hatékonyak lenni
ebben a kérdéskörben.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni Alezredes Úr beszámolóját és annyit
hozzátenne, hogy felhívták két-három esetben, hogy hétvégén volt cross motorozás,
quavadozás, zajártalom, de ezzel nem tud mit kezdeni hétfőn, hogy valakik, valahol zajongott
a hétvégén.
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Horváth József közrendvédelmi osztályvezető: az ilyen jellegű bejelentés a rendőrségnek is
problémát jelent, mert azt mindenki beláthatja, hogy ha tegnap történt valami, és azt ma
bejelentik, és azt akarja, hogy abban valaki, valamit csináljon, úgy, hogy senki nem tudja,
hogy ki volt az, mi volt az, az így nagyon nehéz. A rendőrségnek az lenne segítség – minden
alkalommal elmondja – hogy ha valamikor történik valami, akkor azt akkor kell bejelenteni,
utólag utána menni valaminek nagyon nehéz. Amikor friss az esemény, akkor lehet eredményt
elérni.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy ezeket a vadkamerákat ki lehet tenni valahová, majd
megmutatja hová kellene kirakni, ahová hordanak szemetet.
Horváth József közrendvédelmi osztályvezető: a szemét helye szükséges, mert azt, hogy
hová teszik ki a vadkamerát, azt nem mondják meg.
Szász Károly képviselő: azt is elég lenne, hogy ezeket a kamerákat úgy kirakni, hogy
lehessen látni, mert vagy traktorral, vagy teherautóval viszik a szemetet. Általában az úton
viszik, és lehet látni a kamerán, hogy viszi felfelé a szemetet, és amikor visszafelé jön, akkor
üresen jön, és azt is látja a kamera, és akkor megtalálják, hogy honnan van a szemét.
Horváth József közrendvédelmi osztályvezető: ezzel egy probléma van, hogy ezzel már a
szemét beazonosíthatósága kétségessé válik. Ezek a vadkamerák nem olyan pixel
felbontásúak, ezeket úgy kell helyezni, hogy a szemét környezetébe ott legyen, beálljon, mert
a hatóságnak az eljárást le kell folytatni, nagyon dörzsöltek a hulladék elhelyezők, nagyon
szép történeteket találnak ki, ha nincs ott a helyszínen felvétel, csak az úton elhaladás látszik,
akkor nem bizonyítható. A jelenlegi törvények szerint sok nehézségbe ütköznek a bizonyítás
terén és ezért szükséges, hogy pontosan tudják, hogy hol vannak azok a helyek és milyen a
felvétel, milyen pixel felbontású a felvétel, hogy azok bizonyító erővel bírjanak.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni a beszámolót, javasolja azt elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi közrendvédelmi
beszámolót elfogadja.
2.) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II. 24.) rendelet módosítása
Kulin Miklós György polgármester: elég régen volt lehetőség testületi ülések rendezésére,
történnek mindig olyan események, hogy kénytelenek módosítani a költségvetési rendeletet.
Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 258.381.757 Ft, mely emelkedett kb. 3 millió
forinttal. A módosításokat a rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák. A módosítás okai
között sok olyan van, ami törvény adta kötelezettség. Továbbá a 2021. évi lakossági ivóvíz
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szolgáltatás támogatásának bevétele és annak tovább utalása a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. részére, szolgáltatások, közüzemi díjak növekedése, betegszabadság igénybevétele,
polgármesteri hivatal udvarának felújítása, előző évi lakossági ivóvíz szolgáltatás fel nem
használt részének bevétele és ennek tovább utalása, adományok bevétele, az idegenforgalmi
adó kiesés kompenzációja, gázdíj elszámolás, turisztikai hozzájárulás kiadása okozzák a
módosítást. Jelen van a pénzügyi ügyintéző, amennyiben kérdés van, segít a
megválaszolásában.
Horváth Károly képviselő: a módosításban, ha ezt elfogadják, akkor az ingatlanok
felújításában beletartozik ez a faház is, mert itt az van lefektetve, hogy 2 millió forint + ÁFA.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen, illetve friss információ, hogy a támogatói okiratot
megkapták a 7,5 millió forintra, és most kell egy költségvetést benyújtani, de ezt még nem
tartalmazza, mert ez a támogatói okirat tegnap érkezett. A következő költségvetés
módosításban már az is be lesz épülve annak a bevétele és kiadása.
Kulin Miklós György polgármester: tovább részletezve, azelőtt is említette, hogy a
„kócerájok” lebontása és az új épületek, melyeknek itt vannak a rajzai, arra 5 millió forintot
ígértek, és arra kérték, hogy küldjenek egy költségbecslést. Felsorolta a megnőtt a
költségeket, az elhordással, bontással, építéssel kapcsolatban és 7,5 millió forint jött ki, és arra
meg is kapták a pénzt.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy mi kerül 7.500.000 Ft-ba.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: még semmi, 7.500.000 Ft támogatást kapott az
Önkormányzat.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy akkor mennyibe került az elbontás.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 1 millió forint körül, de az már az előzőben benne volt.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: az előző rendkívüli ülésen volt egy 2.800.000 Ft-os
árajánlat, ami nem lett elfogadva, és akkor itt megállt az ügy olyan szempontból, hogy azóta
nem tudnak róla.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az nem történt meg, nem Polgármester Úr?
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy mi nem történt meg?
Kulin Miklós György polgármester: az nem került kifizetésre.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy akkor az hogyan lesz rendezve?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az nem lesz rendezve.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy elvégez valaki egy munkát, és nem fizetik
ki?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ami megtörtént, az ki lett fizetve, az már az eredeti
költségvetésben benne volt.
Kulin Miklós György polgármester: nem az a számla volt kifizetve, hanem amit elvégeztek,
az ki lett fizetve. Az egy hibás számla volt, elmondta a képviselőknek, hogy hibás számla
került oda, és az van kijavítva.
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Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az a falugondnoki szolgáltatáshoz tartozó garázs
felújítás volt.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem érti a helyzetet, el lett végezve egy…, csak a
leggyakorlatiasabban, ott volt egy kőfal, el lett bontva, arra kaptak egy árajánlatot 2.800.000
Ft-ban, az nem lett elfogadva, a munka el lett végezve, tehát akkor….
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem az a munka lett elvégezve.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: de nincs itt a kőfal.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem az, az már rég ki lett fizetve, ott egy keveredés volt.
Kulin Miklós György polgármester: hibás számla került….
dr. Csertán Balázs alpolgármester: az érti, de ott megállt a helyzet a testület részéről,
egyrészt információ áramlás szempontjából, nem lett az elfogadva, utána hibás számla, azt
mondta a polgármester úr, az oké, de utána megvan, azt mondják a helyes számla, akkor arról
nem kellett volna ugyanúgy egy döntést hozni, ugyanúgy, mint a 2,8 millió Ft-ról.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: de benne van…
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy miben?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az eredeti költségvetésben, ingatlan felújításban
2.540.000 Ft.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy ezt hol találják, a mellékletekben?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 107055 falugondnoki szolgáltatás.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: rendben, de azon belül melyik melléklet.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ez az 5-ös melléklet, a kiadások.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nyilván ő az, aki…
Lakossági résztvevő: véleménye szerint összecsúszik a bodega, amit garázsnak hívnak és a
kőfal, ez két külön dolog.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen, a másik a polgármesteri hivatal felújítása
066020-on van rajta.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: elnézést kér, de nem ért ehhez azért kérdezi. Annyit tud,
hogy szavaztak, fel lett terjesztve egy hibás számla, és annak a kifizetésével most mi történik.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: semmi, az nincsen kifizetve az egy hibás számla, vissza
lesz…. Itt összekeveredés történt az itt van a felújításban, a 066020 a város- és
községgazdálkodáson.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy melyik melléklet.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ez mindegyik a beruházás, felújítás.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: tehát a 7-es.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen a 7-es, illetve a 107055-ön a falugondnoki
szolgáltatáson van még rajta…
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Lakossági résztvevő: ebben a költségvetésben a legnagyobb módosító tétel a polgármesteri
hivatal udvarának felújításának költsége megemelkedne 1,1 millió forinttal. Konkrétan meg
szeretné kérdezni, hogy az 1,1 millió lehet a kőfal bontásból…
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az már ki van fizetve.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: az előbb az volt, hogy nem volt…
Lakossági résztvevő: ez a napirendi pont az egész éves költségvetés módosításáról szól, ami
összességében akkora, mint amekkora véletlenül bekerült az előző testületi ülésre egy téves
számla. Valaki kapott egy számlát, azt valakinek be kellett fogadni, elő kellett a
polgármesternek terjeszteni, gondolja, hogy megnézte, elolvasta utána nézett, nemcsak így
idehozta a testület elé, és ez most el van azzal intézve, hogy az egy téves számla volt.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: árajánlatról tud, nem téves számláról, nem tudja, hogy
miért téves számlát mondanak.
Lakossági résztvevő: a pénzügyes kolléganő és a polgármester úr is azt mondja.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: csak utána mondta, egy árajánlatról tud, ami nem lett
elfogadva, de aztán, kiderült, hogy az egy téves árajánlat.
Egyszerre többen beszélnek hanganyag értelmezhetetlen
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a számlák ki vannak fizetve…
Lakossági résztvevő: hoznak egy 2,8 millió forintos számlát, és az be lesz terjesztve a
testület elé.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem lesz 2,8 millió forintos számla ide terjesztve.
Lakossági résztvevő: annyi volt a múltkori ülésen.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az egy árajánlat volt egy téves árajánlat.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: abba az irányba mennek, ha jól értelmezi, - gondolja
nem – hogy valaki ezt elbontotta ingyen és szívességből.
Szász Károly képviselő: de már ki van fizetve.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy milyen összeg van kifizetve?
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kéri a polgármester urat, hogy mondja el az egészet
történetiségében.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen, az lenne a legegyszerűbb.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ezt tisztába kell tenni.
Kulin Miklós György polgármester: igazából nagyon egyszerű, a múltkor az az árajánlat,
ami nem számla volt tényleg, csak keveri, az az árajánlat nem arra vonatkozott, azt tévesen
terjesztette elő. A munkálatokhoz hozzáfogtak, ami nem nagyon szép dolog, de hozzáfogtak a
bontáshoz, mert sürgős volt. Egymást keresztezték olyan árajánlatok, hogy fabódé, ideiglenes
fabódé, raktár, és a rendes raktárat lebontották, és kellett egy raktárat csinálni, hogy ne lopják
szét a szerszámokat. A kerítés nem olyan nagyon választható el a garázstól, hiszen egy fal volt
és közös fal. Amilyen munkát elvégeztek, azokat kifizették, és az árajánlat részéről egy
hibásan bemutatott árajánlat volt, mert összekeverte ezt a bontást, azzal, meg annak a bódénak
a felépítésével. Tereprendezés volt, elhordtak köveket, másik cég írta a számlát az elhordásra,
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a bontásra, aki a nehézgépekkel dolgozott. Másik cég írta a számlát az itteni kisebb
munkálatokra.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy mibe került ez végül is, mert ezt még mindig nem
tudja?
Kulin Miklós György polgármester: 1 millió valamennyi volt, tehát 800.000 Ft volt eddig…
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy a bontás?
Kulin Miklós György polgármester: igen, és az ÁFA-val együtt 1,1 millió forint körülbelül.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy akkor mibe került ez a garázs?
Kulin Miklós György polgármester: ez talán….
Szász Károly képviselő: itt az van írva, hogy egy garázs 2 millió + ÁFA.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem tudja most megnézni, hogy mennyi lett összesen,
ha a hivatalba bemennek a képviselők, akkor meg tudja nézni a számítógépen, mert fejből
nem tudja azt megmondani, hogy kifizették-e a 2.540.000 Ft-ot.
Szász Károly képviselő: csak nem erre a ….
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem tudja megmondani most így fejből.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy ha ennyi az ára, akkor ki kell fizetni, nem?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem tudja, hogy be lett-e nyújtva rá számla, nem tudja
fejből.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a jelenlegi módosításban a felújításoknál megnövekedett
800.000 Ft + ÁFA összeg kb. 1,1 millió forint, az a növekmény lenne, hogy le lett bontva a
kőfal és a nem tudja mi, jól érti?
Kulin Miklós György polgármester: és el lett hordva.
Lakossági résztvevő: tehát magyarul ahelyett, hogy a rossz, téves ajánlat helyett visszajönne
a testület felé egy javaslattal belecsempészi a költségvetésbe a módosítást, hátha így
elfogadják azt, amit a múltkor nem fogadtak el? Kérdezi, hogy jól gondolja ezt?
Kulin Miklós György polgármester: szerinte nem.
Lakossági résztvevő: nagyon úgy tűnik.
Horváth Károly képviselő: ott van: ingatlan felújítás 2 millió + ÁFA.
Lakossági résztvevő: az a garázsnak nevezett kóceráj. Egyébként azt még megjegyezné,
hogy az tök jó dolog, hogy a település kap 7,5 millió forintot ezekre a munkákra, de ez nem
azt jelenti - nem műszaki szakember -, hogy 2,5 millióba kerüljön az a kóceráj, ami ott van,
szerinte az meglepő és még szolidan fogalmazott. Azért mert egy település pénzt nyer, egy
ilyen szegény településen nem azt jelenti, hogy herdálni kell a pénzt. Felesleges 24 fokra
fűteni a kultúrházat egész télen, amikor nincsen rendezvény, és veszélyhelyzet van, gondolja,
hogy jógazda módjára nem hiszi, hogy 2,5 millió forintba kell, hogy kerüljön egy ilyen
kóceráj.
Kulin Miklós György polgármester: nem herdálták el a pénzt, csak a munkálatok eléggé
összekavarodva, összevegyülve folytak, és valamikor…
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Szász Károly képviselő: az a probléma, hogy ezt előtte kellene megbeszélni, nem most.
Horváth Károly képviselő: elfogadják-e azt az árajánlatot, vagy ne fogadják el.
Szász Károly képviselő: az ember ért hozzá, hogy ez ennyibe kerül nagyjából plusz-mínusz
10 %-ra megmondja, hogy jó, vagy nem jó.
Kulin Miklós György polgármester: meg kell nézni, hogy milyen hónapokban készültek
ezek a munkálatok, és akkor…
Szász Károly képviselő: ez már így van pár hónapja, de nem volt megbeszélve semmi.
Kulin Miklós György polgármester: nem voltak testületi ülések, megbeszélések.
Lakossági résztvevő: ha valaki otthon így építkezik, az szíve-joga, de jelen pillanatban
közpénzekről beszélnek, ahol szabályok vannak, hogy hogyan lehet és kell és milyen
pályázatok, dokumentációk szükségesek és jóváhagyási feltételek kellenek.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy most ennek a kőfalnak mi a státusza?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az a polgármesteri hivatal felújítása és egy része a
garázs felújítás, mivel a bontás is beletartozik.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: van a 7-es melléklet a költségvetésben, van egy garázs
felújítás 2,5 millió forint. A másik a polgármesteri hivatal felújítása, van 1.270.000 Ft, az az
eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 2.300.000 Ft, tehát az 1,1-es emelkedés, ha jól
érti, akkor ennek a magyarázata az, hogy a kőfal elbontása ekként kerül kifizetésre a
vállalkozónak.
Kulin Miklós György polgármester: a polgármesteri hivatal felújítása nem pont így van,
hanem egy bizonyos csapat dolgozott azon, hogy a szobánkénti 1 millió forintból felújították
a fenti szálláshelyeket, és ha már itt vannak, akkor megcsinálták a két mellékhelyiséget,
konyhát, csempézték a padlót és egy csomó mindent megcsináltak és a polgármesteri hivatal
felújítása ezek a munkálatok.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ki tudja gyűjteni, ha a képviselők bemennek a hivatalba.
Kulin Miklós György polgármester: így utólag jó, hogy három, négy, öt, hat hónappal
ezelőtti dolgokat nem vágja rögtön. Semmi olyat nem fizettek ki, amit nem végeztek el.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: tehát az a lényeg, hogy ez az 1,1 millió forintos
emelkedés akkor a testületi szempontból függőben lévő elbontás és akkor még, amit itt
beszélnek.
Kulin Miklós György polgármester: abban az időben történtek, amikor még nem voltak
testületi ülések.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: erre vissza tud utalni a legutolsó rendkívüli ülés
tartalmával, de nem ez a lényeg.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: meg tudják nézni a hivatalban, hogy milyen számlák
voltak, talán még a fűtésről is volt, de így fejből nem tudja az egész évet, de ahogyan már
említette, nagyon szívesen megmutatja, hogy mi volt a teljesítés eddig.
Kulin Miklós György polgármester: révfülöpi cég végezte az új vízszerelést, rengeteg
dolgot csináltak, megcsinálták a fenti vízszerelési munkákat is. Szobánként kaptak 1 millió
forintot, klímára, bútorokra, festés, vakolás stb. és amit még a vízszerelésben meg kellett
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csinálni, azt is elvégezték. Nagyon könnyen elválasztható minden pozíció, de így hat hónap
múlva már nehezen mondja.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem is a részletekre, hanem az a lényeg, hogy volt egy
hibás, téves árajánlat, vagy számla – egyik iratot sem látták, de mindegy – tehát egy hibás
árajánlat alapján végül meg nem szavazott költség, ez itt tiszta és utána azt gondolná, hogy
ebből kialakult egy függő jogi helyzet olyan szempontból, hogy nincsen hozzá testületi
jóváhagyás, vagyis testületi döntés nincsen róla. Tehát itt álltak meg, és most ugye a
költségvetésnek az egyik mellékletében van ez akkor.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a szövegesbe is ki van írva, tehát nem elbújtatott, hanem
tételesen kinn van a szövegesben, ebben a pár sorban benne van, illetve a 7-es mellékletben a
felújítások között is tételesen szerepel.
Lakossági résztvevő: az elbújtatást úgy értette, hogy a múlt ülésen volt egy olyan napirendi
pont, amit nem szavazott meg a testület, ennek ellenére ezen az ülésen nincs visszahozva az a
napirendi pont, viszont a költségvetés módosítás igen. Azt gondolja, hogy jogszerűen az úgy
néz ki, hogy a falunak van egy érvényes költségvetése függetlenül attól, hogy veszélyhelyzet
van, vagy sem. Ha azt módosítani kell, vagy szeretné a polgármester, akkor azt valamilyen
formában kezelni kell. Jelen pillanatban ezek a módosítások, amelyek nagyjából senkivel nem
lettek egyeztetve. Azok jelennek meg ott, és ezt érti elbújtatásnak, ez egy rossz szó elnézést
kér. A lényeg akkor is az, hogy a múlt ülésen volt egy napirendi pont, ami nem lett
megszavazva és annak valamilyen járuléka visszaül a költségvetés módosításon keresztül,
hogy nem mindenki számára egyértelmű, hogy ez micsoda, nem mindenki pénzügyi
szakember, aki itt ül az asztalnál.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: a másik az, hogy ez a 2.500.000 Ft, ami be van
tervezve, az a hátsó ideiglenes épület költsége.
Kulin Miklós György polgármester: bontás, tereprendezés, kertészet és egy csomó minden
még benne lesz.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nagyon szeretné, ha bemennének a hivatalba, és
megmutatná, szerződés, minden van hozzá, ezt most nem tudja fejből megmondani, itt nem
tud belépni tekintettel arra, hogy kártyaolvasóra van szükség, ez egy speciális rendszer, de
mivel a képviselők mindenbe belenézhetnek, mindent megmutat, mert így fejből nem akar
olyat mondani, ami nem igaz.
Szász Károly képviselő: az a lényeg, hogy az van ide írva, hogy egy garázs 2 millió + ÁFA.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: azt a költségvetés módosítás nem is érintette, mert az az
eredeti költségvetés része, tehát ott nem volt semmiféle módosítás.
Szász Károly képviselő: azt érti, hogy az összeg ott van, csak ami lett az összegből.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a végeredményt nem tudja fejből, de szívesen
megmutatja, ami mögötte van.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem úgy értik a végeredményt, hogy papíron, hanem a
fizikailag látható eredményt.
Szász Károly képviselő: van itt ilyen is 300.000 Ft karbantartás.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a karbantartás egy kicsit más, az nem felújítás.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy ki kapott jutalmat.
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Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: még senki, be van tervezve.
Kulin Miklós György polgármester: ez az év végi jutalom, ami minden évben van.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ez be van tervezve, el van fogadva, a polgármester
döntése, hogy mikor, hogyan, kinek legyen kifizetve.
Horváth Károly képviselő: az a javaslata, hogy ezt a napirendet hagyják függőben, mert így,
hogy nem látnak bele rendesen, így nem tudják elfogadni.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: azt is lehet, hogy úgy fogadják el a költségvetés
módosítást, hogy azt a tételt nem fogadják el.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: inkább megnézik. Annak a két épületnek a költsége
nincs benne ebben a 2,5 millióban.
Kulin Miklós György polgármester: az nincsen benne. A 7,5 millió forintban nemcsak ez
van benne, melléképület áthelyezési tervezői munkarész is van, épület bontásra 1 millió forint,
hullámpala, tetőszerkezet veszélyes hulladék elszállítása, egyéb építési törmelék elszállítása
még 150.000 Ft, kertépítés, parkosítás és a két új melléképület kivitelezésére van 4.000.000 Ft
ebből a 7,5 millióból.
Szász Károly képviselő: amit most felolvasott, az még hozzájön abból a pénzből, tehát újra
olyan drága lesz a végén.
Lakossági résztvevő: számára az a furcsa, hogy a testületben ül több olyan ember, aki
gyakorló építőipari dolgozó, szakember. Ha ilyen kérdések merülnek fel, akkor végképp nem
érti, hogy ez 70 fős falu, miért nem lehet legalább a testületi tagokkal egyeztetni, akik
ráadásul szakemberek, lehet, hogy a Polgármester Úr is az, nem tudja.
Szász Károly képviselő: az előbb mondta Polgármester Úr, hogy ebből ki van fizetve 1
millió valamennyi és hozzá jön még a kőelhordás 150.000 Ft, meg 1 millió erre a bontásra,
végül ugyanott lesznek, hogy 2,8 millió forintban van.
Kulin Miklós György polgármester: erre a kérdésre, hogy itt van ennyi szakember, ennyi
szakembert elég ritkán látnak így együtt, miután nem is voltak testületi ülések.
Lakossági résztvevő: telefon is van.
Kulin Miklós György polgármester: köszöni, van telefon valóban. A munkálatok nem úgy
mennek, hogy utólag azt mondja, hogy „én azt fele annyiért megcsinálom”.
Szász Károly képviselő: előre kell egyeztetni. Egy ilyen bontást előre megmondják tonnára,
hogy mennyibe fog kerülni, vagyis köbméterre kiszámolja és kész.
Horváth Károly képviselő: a gépeknek pedig megvan az órabére.
Kulin Miklós György polgármester: a nagygépeknek órabére van, azt nagyon jól tudják, a
nagygépeknek minimum 10-12.000 Ft az órabére, van egy katalógus, mely alapján le szokták
ellenőrizni az árakat.
Szász Károly képviselő: a követ nem vitték el a szemétbe, ide hordták le a parkolóba.
Kulin Miklós György polgármester: innen elhordták.
Szász Károly képviselő: nem mindegy, hogy a sittnek az árát is kifizeti, vagy csak a fuvart
fizeti ki, az nem mindegy. Gondolja, hogy a követ nem kellett kifizetni, szemétdíjat fizetni
érte, arról nem kaphatott számlát, mert nem a szeméttelepre vitte.
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Kulin Miklós György polgármester: ideiglenesen a saját depójukra deponálták, és utána
elszállítják, innen elvitték.
Szász Károly képviselő: a válogatott kő van odaszállítva, nem a sitt.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy akkor számolják meg a köveket.
Szász Károly képviselő: nem, a lényeg a végeredmény, az összeg és kész, nevetséges az
egész. Normális ember nem fizet ki ennyit egy ilyen munkára, vagy annak hülyének kell
lenni, ezt tudja mondani.
Kulin Miklós György polgármester: akkor megbeszélhetik azt, hogy ha készen van, mert
időbeli elcsúszások vannak.
Lakossági résztvevő: nem utólag kell megbeszélni, hanem előre kell megbeszélni, még
egyszer hangsúlyozza, hogy közpénzekről beszélnek, nem a sajátjukról. Azt nem utólag kell
egyeztetni, hanem előzetesen kell megbeszélni, megtervezni és jóváhagyni.
Szász Károly képviselő: ha saját magának otthon építkezik, akkor azt mondja „ó
megcsúszott” akkor fizet 3 millióval többet, az nem számít, vagy kettővel, ez nem így
működik.
Horváth Károly képviselő: előre megmondják, hogy mi mennyi.
Lakossági résztvevő: tudják az építőiparban, hogy ami ma ennyi, az holnap nem annyi, van
rá esély, hogy elcsúszik.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ez a napirendi pont az egész
költségvetéssel elcsúszik, vagy csak az a pont, amiről szó volt.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: azt a pontot kiveszi és átdolgozza.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nézzék meg az egészet.
Kulin Miklós György polgármester: meg kell nézni az árajánlatokat, a teljesítés igazolást,
számlákat.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: akkor ezt mindent meg kell tenni, mert a múltkor volt
egy rendkívüli ülés, ahol majdnem ugyanerről beszéltek. Itt van most a költségvetés
módosítás,
- bocsánatot kér, ugyan nem sietnek, de már nem tudja, mióta erről beszélnek – így nincsen
tisztázva, ebből egyértelműen nem derül ki, nyilván tisztázni kell úgy, hogy az elejétől a
végéig, árajánlatok meg mindennel együtt, meg, hogy azoknak hol van a helye ezekben a
táblázatokban. Utána kerülhet sorra újra a költségvetés módosítása, mert akkor megint
ugyanebbe a helyzetbe kerülnek.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: részben nem, vagy egyben, vagy sehogy hagyják jóvá.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: erre viszont akkor sort kell keríteni, nem úgy, hogy
aztán legközelebb megint testületi ülésen jön elő, hanem akár meg kell beszélni, hogy akkor
mikor ül le a testület, és végig nézik az egészet, hogy milyen kimutatásra van szükség, azt
nyilván a hivatal prezentálja, akkor lendüljenek ezen túl, bocsánatot kér, hogy ezt mondja.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: aki nincs ott az ülésen a testület részéről, akkor azt
lehet rögzíteni, hogy hallgatólagosan beleegyezik, tehát nem az van, hogy kérik az iratokat, és
utána nem mennek el, vagy valaki nem megy el, és utána valaki hőbörög. Az a lényeg, hogy
akkor legyen, mert nem lehet így felelősen bármilyen módon dönteni.
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Kulin Miklós György polgármester: többször javasolta, hogy találkozzanak és beszéljék
meg előre, és ne a testületi ülésen hőbörögjenek, de úgy látja, hogy céltudatosan, direkt ez így
készül, úgy hogy még meg kell gondolnia ennek a következtetéseit. Tehát akkor megegyeztek
abban, hogy újra megvizsgálják az egészet, és hozzá teszi, hogy az 100 %, hogy mindenről
volt árajánlat, teljesítés igazolás és precíz elszámolás, pénzügyileg tökéletesen rendben is van.
Egyes munkák hogy csúsztak, hogy nem csúsztak, hogy maradtak el, hogy nem volt munkás,
hogy fejezik majd be, ez egy másik téma. Tehát akkor ezt az egész költségvetési pontot
elnapolják.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy akkor ezt is
fel kell tenni szavazásra.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a 2021. évi költségvetés módosítás napirend
elnapolását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
2021. évi költségvetés módosítás elnapolásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés
módosítására vonatkozó döntéshozatalt elnapolja.
3.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) rendelet módosítása
Kulin Miklós György polgármester: ez egy törvényi előírás. A 2012. évi CLXXXV. törvény
2021. március 1-jével - az alábbi bekezdéssel egészült ki: „a települési önkormányzat
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a
települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági
feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával
összefüggő kötelezettsége alól”. Tehát az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban kötelezettsége
van. Javasolja a határozat elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI.18.) számú önkormányzati
rendeletét módosító rendelet tervezetének véleményeztetéséről
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
11/2004. (VI.18.) számú önkormányzati rendeletét módosító önkormányzati rendelet
tervezetét állásfoglalás céljából megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a
szomszédos és érintett önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester.
Határidő: 2021. október 15.
4.) Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Kulin Miklós György polgármester: ebben az elszámolásban alapvetően a Rákóczi
Szövetségről és Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületről van szó, a 2020. évi támogatással
elszámoltak. Javasolja először, hogy a Rákóczi Szövetség támogatással való elszámolását
fogadja el a testület.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly u. 1.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatással való
elszámolást elfogadja.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatásának elszámolását is elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy a Kőfesztre nyújtott támogatás
elszámolásának mi a határideje.
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Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a felhasználás december 31. az elszámolás pedig 2022.
január 31., de ezt is meg fogja nézni pontosan a hivatalban. Az idei támogatást mindig év
végéig költi el, és jövő év január 31-ig nyújtja be a számla másolatokat.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ezt megköszöni, mert magáról a támogatásról sem
tudott közvetlenül, csak utólag közvetett módon.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a Határtalan Hangok Alapítványnak tavaly nem volt
támogatása, akkor lenne ebben a napirendben.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: a jövőre nézve kérdezte csak, mert magáról a
támogatásról sem tudott.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 100 %-ig tudja mondani, hogy majd januárban kell
elszámolnia, a hivatalban megtalálható az ügyirat, ezt is megmutatja.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez biztosan polgármesteri döntés volt és a döntés fenn
van a honlapon is.
5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Kulin Miklós György polgármester: az „A” határozati javaslat a körzethatárok módosítását
javasolja, a „B” javaslat pedig az elfogadást.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a „B” verzió az egyetértő döntés, az „A” verzió pedig ha
módosítást szeretne a testület kezdeményezni.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a „B” verzió elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
A kötelező felvételt biztosító általános iskolai
körzethatárok előzetes véleményezéséről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján Balatonhenye község közigazgatási területére a
2021/2022. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását
a következő (2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.
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A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Balatonhenye
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2021. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi
Tankerületi Központ részére -2021. október 15. napjáig - továbbítsa.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
6.) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására pályázat kiírása
Kulin Miklós György polgármester: a háztartási szennyvíz elszállítása vonatkozásában
szükséges ez a döntés.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy van ilyen a településen.
Horváth Károly képviselő: aki annak idején nem fizetett be a csatornára.
Szász Attila képviselő: az fizeti a talajterhelési díjat.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: attól még a szennyvízét valahová tennie kell.
Szász Attila képviselő: valakinek fürdőszobája sincsen, de van egy kerti csapja, abból
nincsen szennyvíz, de a talajterhelési díjat akkor is ki kell fizetnie.
Horváth Károly képviselő: attól még a szennyvizet el kell szállítani, és azt számlával kell
igazolni.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja elfogadásra a pályázati kiírást.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2021. (IX. 24.) HATÁROZATA
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú
mellékletét képezi.
A Képviselő-testület a pályázati felhívást az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a
honlapján teszi közzé.
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a beérkezett pályázatok
bontására.
Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal

7.) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2022. évre
Kulin Miklós György polgármester: ismerteti az előterjesztést, javasolja a csatlakozást.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy az összeget lehet tudni.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 5.000 Ft/hónap és évente 10 hónap és egy fő pályázott
az előző tanévben.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy ez az önkormányzati rész?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy ennek az összegnek van egy egyetemi
vonzata is fele-fele arányban?
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: amennyit az önkormányzat megállapít, annyit adnak
hozzá még egyszer, de maximum 5.000 Ft-ot, ezért szokott úgy szólni a testületi döntés, hogy
havonta 5.000 Ft-ot állapítanak meg.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ha lesz majd pályázó, akkor javasolja, hogy adjanak
magasabb összeget.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a csatlakozási szándék kinyilvánítását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2021. (IX. 24.) 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 2022. évi
fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
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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: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2021. október 1.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a pályázati kiírások elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2021. (IX. 24.) 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: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2021. október 5.
8.) Egyéb ügyek
Horváth Károly képviselő: látja, hogy készül a játszótér, szerinte az ott nem jó,
életveszélyes a kisgyermekek számára, mert 1,8 méter magas omladozó kőbástya van
közvetlenül fél méterre, vagy egy méterre mellette.
Kulin Miklós György polgármester: az tervben van, hogy elhordják a leomlott köveket,
betont.
Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy ki hordja el?
Horváth Károly képviselő: az nem az önkormányzaté, az nem az önkormányzat kötelessége,
mert magánterület.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy a játszótér miért nem a focipályán lett csinálva, ott
van az a szép, nagy zöld hely, a gyerek abba az irányba fut, amerre csak akar, mert semmi
probléma nincsen vele. Itt meg ott van az a kőfal, a villanyoszlop a másik oldalon, meg hely
sincs.
Horváth Károly képviselő: az nagyon rossz helyen van.
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Kulin Miklós György polgármester: eleve a pályázat ide szólt, és amikor bejött ez a
támogatási lehetőség, akkor nagyon gyorsan kellett keresni egy helyet, ami az önkormányzat
tulajdona.
Szász Károly képviselő: az is az önkormányzat tulajdona.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: közterület kell, hogy legyen.
Szász Károly képviselő: miért a focipálya micsoda?
Lakossági résztvevő: külön van egy olyan kategória, hogy önkormányzati tulajdonú sport
célú ingatlan.
Kulin Miklós György polgármester: sok mindenről lehet nyilván vitatkozni, több
mindenkivel beszélgetett erről, volt, aki azt mondta, hogy ott messze van, ki fog odamenni, ez
közel van.
Lakossági résztvevő: már két éve van ez a testület már volt Kőfeszt, felvonulás, szüret stb.
de egyetlen egy fórum nem volt, ahol például egy ilyenről állást foglalhatnának.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ezzel egyetért, ezt akarta a vegyes ügyekben mondani,
hogy amúgy is kötelezettség.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: két éve van a testület, ez igaz, még a választások előtt
volt a 2019. évi közmeghallgatás, 2020. évben november elejétől veszélyhelyzet volt, és a
közmeghallgatásokra is vonatkozik, hogy a polgármester gyakorolja a testület hatáskörét,
azért nem lehetett tartani. Most is veszélyhelyzet van, gyakorlatilag egész évben az volt, annyi
változás történt a nyár folyamán – pontosan nem emlékszik mikortól -, hogy született egy
kormányrendelet, amely szerint mégsem a polgármester gyakorolja a testület hatáskörét ebben
a veszélyhelyzetben, tehát most éppen lehet tartani közmeghallgatást.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nyilván a járványügyi szabályok figyelembevételével.
Azt javasolja, hogy minél előbb tartsanak egy ilyet, azért is, mert vannak örömteli dolgok,
olyan szempontból, hogy a faluház felújítása és az ahhoz kapcsolódó dolgok és egyébként is a
múltra, jelenre és jövőre nézve tudjon reagálni, véleményt nyilvánítani a lakosság, tehát
tartsanak egy fórumot, abból nagy baj nem lehet. Vagy törvényi kötelezettség, vagy nem, de
attól függetlenül lehet tartani.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: jelenleg lehet, illetve évente egyet kötelező.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: a mai szabályoknak megfelelően az évente egynek ma
meg kellene felelni a 2021. év vonatkozásában, tehát mivel törvényi kötelezettség egyet
tartsanak mielőbb, mielőtt még a Covid helyzet elharapódzik.
Lakossági résztvevő: tavaly is lett volna lehetőség. Hangsúlyozza, hogy ha fesztiválokra tud
szánni a falu, akkor elég szomorú, hogy nincs rá egy két órás periódus, nagyon hiányosak az
ismeretek, még annak is, aki figyeli az internetet, faliújságot.
Szász Károly képviselő: legközelebb csinálják úgy, hogy ha építkezés van, és akármelyik
cég megadja az árajánlatot, akkor összeülnek, és átnézik a részletes árajánlatot, mert gondolja,
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hogy azt adnak. Azt bevállalja, ha nagyobb pénzről van szó, akkor leellenőrizteti, hogy
korrekt-e vagy nem.
Lakossági résztvevő: nem kell messze menni, mert a legnagyobb beruházás fog következni a
kultúrház felújítása.
Kulin Miklós György polgármester: az már közbeszerzés és annak a szabályainak
megfelelően történik majd, most a tervező kiírása. A kivitelező még nincsen megszabva, még
nincs meg kiírás, majd öten fognak részt venni a kivitelezési pályázaton.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a közbeszerzés több testületi döntést igényel majd, mert
jelenleg nemleges közbeszerzési terve van az önkormányzatnak, közbeszerzési szabályzatra
van szükség, és magát a közbeszerzési kiírást is el kell, hogy fogadja a testület. Ha
meghívásos az eljárás, akkor azt is el kell fogadni, hogy milyen cégektől kér ajánlatot, tehát
ha ez megindul, akkor biztos, hogy több döntést igényel.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: annyi kiegészítése lenne, hogy ne csak az árajánlatról
legyen ilyen előzetes egyeztetés, hanem a koncepcióról is. Például, hogy a faluházzal
kapcsolatosan mi az elképzelés az építkezéssel kapcsolatban.
Kulin Miklós György polgármester: reméli, hogy ilyen lelkesen, többször fognak
találkozni.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: bízik benne.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy mibe került a focipálya.
Kulin Miklós György polgármester: utána tud nézni, még nem kaptak vízdíj számlát.
Szász Károly képviselő: a vízdíjat ki tudja számolni.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: Füredről jött egy ember.
Kulin Miklós György polgármester: volt egy kertész, aki magot szórt, és törődött azzal,
hogy milyen időközönként kell levegőztetni, trágyázni, homokozni stb. Azon kívül kapták a
DRV-től a felszerelést és mérték az órát. A nehézgéppel volt egy hengerlés.
Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy a számla arról még nincs meg?
Lakossági résztvevő: gondolja, hogy a kertész adott egy ajánlatot, és utána kezdte el a
munkát.
Kulin Miklós György polgármester: nagyjából, mert azt mondta, hogy attól függ, hogy
hányszor kell hengerelni, mikor kell szellőztetni.
Lakossági résztvevő: ha szakember, nyilván tudja, hogy mi ennek a módja, és adott egy
árajánlatot.
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Kulin Miklós György polgármester: továbbá kellett a füredi egyesülettől egy gépet kérni,
ami a vonalat húzta.
Szász Károly képviselő: tavaly kimeszelték, az is jó volt.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ez rossz volt?
Szász Károly képviselő: két órát van valami használva, és reméli, hogy nem egy milliós tétel
fog belőle kijönni.
Kulin Miklós György polgármester: biztos nem.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 200.000 Ft alatt nem kell árajánlat sem.
Szász Károly képviselő: az alatt biztos nem volt.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: így nem emlékszik, utána fognak nézni.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ami problémát okoz, vagy amelyek kérdéseket vetnek
fel, most úgyis az egész költségvetés egyeztetésre kerül, akkor mindent szedjenek össze, és a
pénzügyes kolléganő elmondja, megmutatja. Nem akarja a feszültséget növelni, de a játszótér
helyszínen túl vannak, vagy még azt is egyeztetik?
Egyszerre többen beszélnek hanganyag értelmezhetetlen.
Kulin Miklós György polgármester: a pályázat megnyerése után kiválasztották, hogy ki
lesz, aki a munkát elvégzi, utána nagyon bonyolult méltányossági kérelemmel meg kellett
kérelmezni a másik helyszínt.
Szász Károly képviselő: miért nem beszélték meg?
Kulin Miklós György polgármester: azért, mert nem jött megkérdezni.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: így nem lehet dolgozni.
Kulin Miklós György polgármester: nem elérhető soha senki, neki kell mindent csinálni.
Lakossági résztvevő: a Jegyző Asszony azt kérdezte, hogy a játszótér kérdését lezártnak lehet
tekinteni.
Kulin Miklós György polgármester: az lezárt.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: az nem egészen, részéről nem, de majd megbeszélik.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy erről volt szavazás?
Kulin Miklós György polgármester: nem volt, közölte, hogy megpályázták erre a területre,
amikor kiderült, hogy innen el kell költöztetni, aztán megkérték a másik területet, és nagy
nehezen engedélyezték, hogy innen oda költöztették a pályázatot, aminek már befejezési
határideje van.
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy ezt kivel közölte, mert vele biztosan
nem?
Lakossági résztvevő: megérti, hogy sokat kell vele dolgozni, de egyetlen egy helyi lakó nem
vett benne részt, akinek gyereke van, meg az öt testületi tagból négy semmit nem tud az
egészről.
Szász Károly képviselő: rájuk mondják a faluban, hogy „ilyen hülyék vagytok”, hogy oda
lett téve a játszótér.
Horváth Károly képviselő: az biztos, hogy veszélyes.
Kulin Miklós György polgármester: a betonelemeket és a leomlott köveket elrendezik, és a
játszótér környéke olyan lesz, ami megfelel.

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy ki rendezi el?
Horváth Károly képviselő: az önkormányzat.
Szász Károly képviselő: az a szomszédé, az magántulajdonban van.
Lakossági résztvevő: köszöni, hogy szót kapott, de egy dolgot szeretne jegyzőkönyvbe
mondani, mint helyi lakos, hogy az szeretné kérni a testülettől és különösen a polgármestertől,
hogy a költséggazdálkodás felelősségteljes és megfontolt legyen sokkal jobban, mint ahogyan
most zajlik.
Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 9:50 órakor
bezárja.

K.m.f.

Kulin Miklós György
polgármester
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dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

