BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 20.
napján 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház
Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
dr. Csertán Balázs alpolgármester
Horváth Károly képviselő
Szász Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser
Doszpoth Péter műszaki ellenőr
Rendőrkapitányság részéről: Horváth József alezredes, osztályvezető
Lakossági résztvevő: 2 fő
A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
4 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó napirendjét úgy elfogadni, hogy az első kettő
napirendet az előadók érkezésekor tárgyalják.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
napirend elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 20-i ülés napirendjét
az alábbiak szerit elfogadja:
1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
2.) „Balatonhenye Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
3.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
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4.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló
15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosítása
5.) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységéről
6.) Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2021. évi ellátásáról
7.) Falugondnok beszámolója 2021. évi tevékenységről
8.) Civil szervezetek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása
9.) Civil szervezetek támogatás iránti kérelme
10.) Jelentés az önkormányzatokat érintő 2021. évi ellenőrzésekről
11.) Beszámoló a 2021. évi rendezvények elszámolásáról
12.) Közösségi színtér szolgáltatási tervének elfogadása
13.) Kulturális szakember képzési és beiskolázási tervének elfogadása
14.) Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötés
15.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
16.) Ebrendészeti feladatok ellátása
17.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
18.) Az Önkormányzat hivatali épülete udvarán levő „melléképület elbontása, újjáépítése,
közterület-fejlesztés megvalósítása” beruházás kivitelezése
Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült
jelentést.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: a határozatokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy mi ez a
településrendezési terv, az, amit a Laposa Úr készített?
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez a határozat egyébként az arra vonatkozó pályázatnak
a benyújtásáról szólt.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: úgy tudja, hogy a terv elkészült.
Kulin Miklós György polgármester: azt elmondhatja, hogy hosszú hónapokig húzódott az
idő, hol Laposa úr állítása szerint nem reagáltak elég gyorsan, hol ő hívta Laposa urat, és
mondta, hogy más ügy miatt nem tud jelentkezni. Végül a műszaki osztály és Szabó Zoltán
mérnök úr komoly kérdéseket tett fel Laposa Józsefnek, akik a kérdéseket a napokban
megválaszolta, műszak felé, polgármester felé és Szabó Zoltán felé is és azt mondta, hogy
jövő héttől keressenek egy időpontot, amikor leülnek, és beszélnek róla.
Javasolja a jelentés elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
jelentés elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
készült jelentést elfogadja.
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1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: köszönti a Tapolcai Rendőrkapitányság részéről
megjelent Horváth József alezredes urat.
Horváth József alezredes: köszönti Jegyző Asszonyt, Polgármester Urat, Képviselő Urakat,
vendégeket. Pár szóval egészítené ki a beszámolót. A település a Badacsonytomaji
Rendőrőrshöz tartozik, ezen belül a közrendvédelmi osztályhoz. A közrendvédelmi
tevékenység a tavalyi évben elég szerteágazó volt, mert ez a Corona vírus világjárvány,
aminek következtében az évet korlátozásokkal kezdték. Ezek a korlátozások mindenkire plusz
terhet róttak, ez alatt érti az önkormányzatot, a hivatalokat, mert egyéb plusz feladatokat
végre kellett hajtani. A rendőrség részéről meg voltak az ellenőrzési, nyilvántartási kötelmek,
azonban az önkormányzatnak szükség volt a lakosságról gondoskodni olyan szinten, hogy aki
beteg lett, vagy karanténba került. A vírussal kapcsolatos korlátozások feloldását követően
szabad lett az élet, beindultak a kirándulók és az első időszakban pozitív élményük volt, hogy
egy ilyen „bezártság” után ilyen jogkövetők az emberek, majd azután felbátorodtak és több
probléma lett közbiztonsági szempontból. Sajnálatos módon a nyár nagyon intenzív volt és az
előző évhez képest másfélszeres volt a vendégforgalom és az intézkedésekre is kihatással volt.
El kell mondani, hogy megnyugtató tény, hogy a bűncselekmény számok jól alakulnak.
Biztos, hogy minden településen a személy elleni bűncselekmények emelkedtek, ami azt
jelenti, hogy a nyaralók és a szomszédok nem tudtak dűlőre jutni szóban, akkor megoldották
ököllel, ezek a testi sértésekre terjednek ki. Sajnos a tapasztalat az, hogy a tolerancia elveszett
és ez az idei évre is kihat, a türelem lecsökkent. Ha valakinek van valamilyen
rendezvénytartási igénye, egy buli, egy esküvő vagy bármi, akkor nem beszélik meg a
szomszédokkal, vagy ha zavarja a szomszédot, akkor nem veszi le a hangerőt, ezek most
elvesztek. A rendőrség, illetve a hivatalok energiájából ezek nagyon sokat vesznek el és azt
senki nem veszi tudomásul, hogy a rendőrség, a hivatalok csak tüneti kezelők, ami azt jelenti,
hogy odamennek intézkedést foganatosítanak, de a probléma gyökere ott marad. Itt szükség
van a két emberre ahhoz, hogy ez normális mederbe tudjon terelődni és utána ne legyenek
ilyen problémák. 20 cm-es terület csíkon vesznek össze, vagy az átlógó faágon. A településen
egyetlen egy vagyon elleni bűncselekmény történt, ami sajnálatos, de a házassági és a család
elleni bűncselekményekre a rendőrségnek nincsen ráhatása, és a rendőrségtől várják az ügy
megoldását, hogy kinek van igaza, de azt nem tudják megmondani, csak akkor amit
tapasztalnak, abban tudnak döntést hozni és ez elég nehéz és kellemetlen helyzet, mások
családi életébe beleavatkozni, ez nagyon kényes probléma. Úgy értékeli, hogy a közlekedési,
közbiztonsági és bűncselekményi számok elfogadhatók, jónak mondható. Közlekedési
szempontból, ami felmerül problémaként, az a nemzeti park részéről szokott jelzés lenni a
quadozásra és a motorozásra. Ezen a problémán dolgoznak, ha sikerül megállapítani, hogy kik
azok, akkor tudnak intézkedni, azonban a jelenlegi gépjármű park nem alkalmas arra, hogy
cross pályákon, vagy erdei utakon versenyezzenek utánuk. Talán ez a legkardinálisabb
problémakör, ami érinti a települést, illetve a csendháborítás, ami mindenhol visszatérő
probléma a nyár folyamán. Az igazgatásrendészeti tevékenység abban merül ki, hogy a
fegyvertárolási hellyel rendelkezők ellenőrzését végrehajtják, szabályosan tárolják-e a
fegyvereket, lőszereket, ezen a téren hiányosságokat nem állapítottak meg a kollégák.
Egyetlen egy sajnálatos tény történt a település élétében, a körzeti megbízott elment gyesre,
így helyettesítéséről Pintér György gondoskodik, aki a badacsonytomaji körzeti megbízott.
Így jelen pillanatban a térségben a körzeti megbízotti státuszok betöltésén dolgozik, ami több
települést is érint és reméli, hogy mielőbb sikerül ezeket orvosolni. Ezt a státuszt csak
helyettesítéssel tudják megoldani, mert mindaddig, amíg valaki gyesen van, addig az a státusz
nem betölthető, ez helyettesítéssel működik, azonban Kővágóörs településen, ha minden igaz,
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akkor június 1-től kinevezésre kerül a körzeti megbízott, pontosabban megbízásra és utána a
Mátyás, ha vége gyesnek visszajön, vagy leszerel még nem tudni, hogy mi lesz a döntése.
Jelenleg már az alkalmas járőr parancsnoki beosztásokból, akit annak vélt, azzal elvégeztette
azt a tanfolyamot, amivel betöltheti ezt a beosztást, tehát minden verzióra felkészült és akkor
nem szenved hiányt a település ebben a kérdéskörben. Megköszöni a figyelmet és ha
bárkinek kérdése van a beszámolóval kapcsolatban, akkor szívesen válaszol.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: tavaly is beszéltek a beszámoló kapcsán az illegális
hulladéklerakásról, hogy az ellen kamerarendszerrel lehetne védekezni.
Horváth József alezredes: a Mátyás egy esetben derített fel szemetelőt, akit beazonosítottak,
és vele szemben az eljárást lefolytatták, de a szemetelésnél a vadkamera, ami segítséget nyújt
a helyszínen. Akkor beszéltek arról, hogy amilyen igény van, úgy kap helyszíneket, hogy
eldugott helyeken ki az, aki lerak szemetet, és oda kihelyezik a kamerát, de ilyen jelzés nem
jött, de a Mátyás önállóan egy esetet felderített, és az eredményes volt. Amennyiben az
erdőben van ilyen hely, akkor abban a rendőrség partner, tehát ezt a jövőre nézve is felajánlja.
Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a beszámolót, és javasolja elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évre vonatkozó
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.
Horváth József alezredes
projektmenedzser

elhagyja

a

helyiséget,

megérkezik

Ónodi-Szabó

Attila

2.) „Balatonhenye Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési
beruházás” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: elmondja, hogy az a speciális szabály van a
közbeszerzési eljárások eredmény megállapításával kapcsolatban, hogy név szerinti
szavazással kell dönteni. Ez úgy történik a szervezeti és működési szabályzat alapján, hogy a
polgármester felolvassa a jelenlévő képviselők nevét ABC sorrendben és „igen”-nel, „nem”mel,
vagy
„tartózkodás”-sal kell az adott határozati javaslatra válaszolni, és a végén összegezik, hogy
milyen arányban, milyen döntést hozott a testület.
Kulin Miklós György polgármester: átadja a szót Ónodi-Szabó Attilának.
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: öt ajánlat érkezett még annak idején, rengeteg
kérdés kíséretében, sokat kellett egyeztetni a tervezővel, illetve a korábban meghozott szigorú
jelentkezési feltételeknek nagyon kevesen tudtak megfelelni. Leginkább a referenciára és arra
vonatkozóan, hogy feltételként szabták, hogy a potenciális kivitelező vállalja, hogy helyi
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vállalkozók bevonásával valósítja meg a beruházást. A beérkezett ajánlatokat mindenféle
szempontból műszaki, pénzügyi, közbeszerzési, jogi szempontból vizsgálták, ahogyan egy
közbeszerzési eljárásban kell. A legtöbb esetben pénzügyi hiányosságok fordultak elő,
amelyek általában számítási problémák voltak, rosszul voltak képletelve az excel táblázatok,
vagy a mennyiségek rosszul voltak megszabva, illetve voltak nullás tételek. A nullás
tételeknél azért muszáj visszakérdezni, mert nehogy az legyen, hogy nem kívánja
megcsinálni. A villamos résznél voltak sokszor számításbeli problémák, valamint a
referenciák erősen hiányosak voltak, mindenki nyilatkozta, hogy van referenciája csak azt
nem látták, hogy az is meg volt szabva, hogy azt be is kell mutatni. Hiánypótlásokat adtak ki,
és a hiánypótlások két körben működtek, és az elég lassú folyamat volt. Az értékelés
szempontjából a nyertes pályázó az UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ez a cég, aki minden szempontból meg is felel és a
legfontosabb az ár szempontjából, illetve figyelembe véve azt is, hogy az ő általa adott ár
belefér a becsült értékbe, tehát van annyi forrás, amivel le lehet vele szerződni. A Bíráló
Bizottság javaslata szerint azt javasolják, hogy az UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kössék meg kivitelezési szerződést.
Ezt a döntést a testület kell, hogy meghozza, pontosabban megadja a felhatalmazást a
szerződés megkötésére.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi általános jelleggel, hogy ajánlati ár,
alapmennyiségi ajánlati ár, opciós ajánlati ár között mi a különbség?
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: az a különbség, hogy a rendelkezésre álló forrás
nem elégséges arra, hogy a teljes kivitelezés megvalósuljon, ezt már egy évvel ezelőtt is
tudták, és az árak jól elmentek, és ez a támogatás bruttó támogatás, mivel önkormányzatról
beszélnek, illetve két évvel ezelőtti, az építőiparban mindenki tudja, hogy mi a helyzet. Ezért
még a kiírás előtt egyeztettek a tervezővel, hogy mi az, ami beleférhet ebbe a forrásba.
Ugyanis az önkormányzat nem vállalhat kötelezettséget olyan kivitelezésre, fizetésre, amire
nincsen meg a forrása, ezért ketté bontották az ajánlatot alapmennyiségi ajánlati árra és az
opciós ajánlati árra, az alapmennyiséget köteles megvalósítani a kivitelező, az opciós azért
opciós, hogy az önkormányzat tartja opcióban, hogy lehetősége van arra is megbízást adni, de
nem kötelezi el magát. Azért volt fontos ezt egyben kiadni, mert arról is volt szó, hogy esetleg
külön eljárás keretében lesz meg, de a külön eljárásnak mindig árfelhajtó szerepe van, nyilván
akkor magasabb árat adott volna a kivitelező, illetve potenciális ígéretek vannak arra, hogy ezt
a kivitelezést további támogatásban részesíti majd a kormány. Mindenesetre az
alapmennyiséget úgy határozták meg, illetve műszakilag úgy bontotta szét a tervező, hogy ha
ott megállna a kivitelezés, akkor egy olyan állapotig jussanak el, ami ott zárható és nem lesz
idővel az enyészeté, vagy nem romlik esetlegesen az állaga, ha meg kell állni esetleg a
kivitelezéssel, és várni kell valamilyen forrásra. Semmi olyan nincsen benne, hogy kávézó,
szoba, volt benne lépcső is, de az is ki lett véve belőle, mert arra nem lesz pénz, hogy a
tetőtérben bármit is kialakítsanak.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ezzel kapcsolatban nincsen információja, hogy akkor a
tetőtérrel mi a műszaki tartalom, nem is lesz úgy megmagasítva, hogy beépíthető legyen?
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: nem lesz megmagasítva, arról volt szó, hogy tetőtéri
szobák kialakíthatók, de ez nem fog megvalósulni, a lehetőség mindig megvan hozzá, de
sajnos odáig nem jutnak el, nagyjából szerkezetkész állapotig jutnak el.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy akkor mi a megvalósítandó műszaki
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tartalom, mi valósulhat meg ebből az összegből.
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: tudomása szerint nagyjából a szerkezetkész állapot.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy a jelenlegi épülettel mi a helyzet.
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: nagyjából elbontásra kell, hogy kerüljön. Fontos,
hogy erről beszéljenek, felújításra adnak pénzt. Amikor első alkalommal kijöttek a műszaki
ellenőrök, és megnézték az állagot, akkor azt mondták nagyjából el kell bontani az egészet,
olyan állapotban van. Új építésre nincsen támogatás, csak felújításra, az épület eleve
statikailag teljesen rossz, alapozás gyenge, szigetelés nulla, födém tulajdonképpen nincsen.
Tehát el kellene bontani az egészet, mindenki úgy járna a legjobban, de ezt nem tehetik.
Végül is a kivitelezés során nagyjából le lesz bontva az egész.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy akkor mi marad meg belőle?
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: egy-két tanú fal, de igazából új szerkezetet kell
építeni.
dr. Csertán Balázs alpolgármester:
önkormányzat megfeleljen.

az a lényeg, hogy a felújítási kritériumnak az

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: talán még a külső nyílászárók beleférnek, mert
abban variáltak, hogy inkább belül legyen kevesebb, de kívül legyen az épület zárt, akkor,
hogy ha az az állapot jönne, hogy nem kap az önkormányzat több forrást és állagromlás ne
következzen be.
Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy nagyjából a kezdés mikorra várható?
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: ha ezt elfogadja a testület, akkor van még egy tíz
napos moratórium, ez egy elektronikus folyamat, minden elektronikusan történik. Ha
megtörténik ez a döntés, akkor azt jelezni kell a közbeszerzési szakértőnek, akkor elindul egy
ellenőrzés a Közbeszerzési Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság részéről és tíz nap múlva nyílik
először lehetőség szerződéskötésre. Véghatáridőként december 31. van megjelölve, sőt
december 31-ig le is kell zárni ellenőrzési és mindenféle szempontból. December eleje a
kivitelezési határidő, az a lényeg, hogy azonnal meg kell kezdeni a kivitelezést.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy
december 31-i határidő módosíthatatlan?

az elszámolás szempontjából

a

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: nem közbeszerzési szakértő, de sok ilyet látott már,
nehezen módosítható, hiszen ez egy nyílt eljárás, és az eljárás vége a szerződéskötés. Ha úgy
módosítják a szerződést, akkor mondhatja azt bárki, illetve az Ellenőrző Hatóság, hogy olyan
feltételek módosultak, amelyek a korábbi versenyben más eredményt hoznak.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy a támogatás felhasználásának
szempontjából lehet módosítani?
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: ez már egy módosított, ugyanis a Covid okán már
volt módosítás, hosszabbítani ezen lehet, általában az a tapasztalat. Az Irányító Hatóság, aki a
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forrást adta, az a Belügyminisztérium, nyilvánvalóan lehet hosszabbítani, bár nehéz lesz
megmagyarázni a Közbeszerzési Hatóság felé, mert akkor azt mondják, hogy olyan feltételek
módosultak, amelyek a versenyt másképpen alakították volna. Ma május 20. napja van, tehát
akár május 30-31. napjával szerződést lehet kötni.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: amit alapvetően meg kell csinálni, tehát a szerkezetkész
állapot az alapmennyiségi ajánlati ára.
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: az alapmennyiség a kötött és kötelező, az opciós
rész az önkormányzatnak opciós, a testület dönthet arról, nyilván ehhez forrás kell, hogy az
opciós részt lehívja a kivitelezőtől. Ez azért fontos, mert az opciósan beárazott árakat pedig
tartania kell. Ezért volt egyben érdemes kiírni, mert ha az önkormányzat 2-3-4 hónap múlva
forrást kap, és lehívja az opciós részt, az kötelemmel érvényes a vállalkozó számára.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy az opciós ajánlati ár mit tartalmaz még a
szerkezetkész állapoton felül?
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: a kulcsrakész állapotot.
Kulin Miklós György polgármester: háromféle határozatot kell hozni, melyből az első az
eredményesség megállapításáról szól. Név szerint szavazásra bocsátja az első számú
határozatot. Javasolja a közbeszerzési eljárás eredményességéről szóló határozatot
elfogadásra.
Kulin Miklós György, polgármester egyenként, ABC sorrendben kérdezi a képviselőket, a
képviselők az alábbiak szerint válaszolnak:
dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen, elfogadja.
Horváth Károly képviselő: igen.
Kulin Miklós György polgármester: igen, elfogadja.
Szász Attila képviselő: igen.
Kulin Miklós György polgármester megállapítja, hogy a Balatonhenye Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
„Balatonhenye Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményességének megállapításáról
I. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Balatonhenye Önkormányzat
Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megállapítja, hogy
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1. a CTF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Volán Autódaruzó, Fuvarozó,
Nehézgépszállító és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen;
2. a CT Solar Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, az Újlaki Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság, valamint az UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság ajánlattevők ajánlata érvényes.
II. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás tekintetében rendelkezésre álló fedezet összege, valamint a beérkezett és
érvényes ajánlatokban megjelölt ajánlati árak az alábbiak a felolvasólapok alapján:
Fedezet: nettó 106.184.758,- Ft
Ajánlattevő neve
Ajánlati ár (nettó HUF)
CT Solar Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Ajánlati ár (nettó HUF) (1.1. és 1.2.
(székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 23. II. összege):
em. 5/b., Cg. 01-09-278446, adószám: 23909546-2- 249 515 095
42)
1.1 Alapmennyiség ajánlati ára (nettó HUF):
109 987 958
1.2. Opció ajánlati ára (nettó HUF):
139 527 137
Újlaki Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 1. Ajánlati ár (nettó HUF) (1.1. és 1.2.
(székhely: 1035 Budapest, Hunor u. 20/b., Cg. 01- összege):
09-262501, adószám: 10823606-2-41)
275 604 317
1.1 Alapmennyiség ajánlati ára (nettó HUF):
121 553 043
1.2. Opció ajánlati ára (nettó HUF):
154 051 274
UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi 1. Ajánlati ár (nettó HUF) (1.1. és 1.2.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: összege):
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/A, Cg. 01-10- 238 310 999
048565, adószám: 25362152-2-41)
1.1 Alapmennyiség ajánlati ára (nettó HUF):
105 412 534
1.2. Opció ajánlati ára (nettó HUF):
132 898 465

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület megállapítja, hogy a CT Solar Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság, valamint az Újlaki Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
ajánlata fedezetet meghaladó, az UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata pedig fedezet alatti.
III. A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület megállapítja, hogy a lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményes.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a második határozat elfogadását, mely az
eredmény megállapításáról szól, azaz a műszaki tartalom és ár-érték arányban a nyertes
ajánlatot az UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság adta. Ismételten kéri a név szerinti szavazást.
Kulin Miklós György, polgármester egyenként, ABC sorrendben kérdezi a képviselőket, a
képviselők az alábbiak szerint válaszolnak:
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen.
Horváth Károly képviselő: igen.
Kulin Miklós György polgármester: igen.
Szász Attila képviselő: igen.
Kulin Miklós György polgármester megállapítja, hogy a Balatonhenye Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
„Balatonhenye Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Balatonhenye Önkormányzat
Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
megállapítja, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ezáltal nyertes ajánlatot az
UNITRUST Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ajánlattevő tette; a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot pedig
az Újlaki Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő tette.
A Képviselő-testület erre tekintettel megállapítja, hogy az UNITRUST Tanácsadó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033
Budapest, Szőlőkert utca 4/A, Cg. 01-10-048565, adószám: 25362152-2-41) ajánlattevő
minősül nyertes ajánlattevőnek.
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a közbeszerzési szerződést az UNITRUST Tanácsadó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033
Budapest, Szőlőkert utca 4/A, Cg. 01-10-048565, adószám: 25362152-2-41) ajánlattevővel
köti meg az általa megjelölt nettó 105 412 534 Ft ajánlati áron, opció lehetőséggel.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint
Kulin Miklós György polgármester: a harmadik döntés az összegzésről szól.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: van egy összegzés a végén, amit a közbeszerzéssel
megbízott cég és képviseletében a hölgyek készítenek el, és ezáltal felhatalmazza őket a
testület, hogy ezt az összegzést a döntésnek megfelelő tartalommal elkészítsék, és megküldjék
az ajánlattevők részére.

9

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását, kéri a név
szerinti szavazást.
Kulin Miklós György, polgármester egyenként, ABC sorrendben kérdezi a képviselőket, a
képviselők az alábbiak szerint válaszolnak:
dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen.
Horváth Károly képviselő: igen.
Kulin Miklós György polgármester: igen.
Szász Attila képviselő: igen.
Kulin Miklós György polgármester megállapítja, hogy a Balatonhenye Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
„Balatonhenye Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegzésről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a közbeszerzési feladatok
ellátására megbízott BKÜT Közbeszerzés Kft.-t és a Kft. nevében eljáró közbeszerzési
szakértőket (dr. Gurbi Marianna, dr. Sztankó-Molnár Kármen), hogy a „Balatonhenye
Önkormányzat Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházás” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület által hozott döntéseknek és a lefolytatott
bírálatnak megfelelő tartalommal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 79. §
(2) bekezdése alapján készítse el az írásbeli összegezést, és azt minden ajánlattevő részére
küldje meg.
Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser, Doszpoth Péter műszaki ellenőr elhagyja a helyiséget
Kulin Miklós György polgármester 10:00 órakor 10 perc szünetet rendel el
Kulin Miklós György polgármester tíz perc szünet, 10:10 órakor ismételten megnyitja az ülést
3.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: ismerteti az előterjesztést, kérdezi, hogy van-e a
zárszámadással kapcsolatosan észrevétel.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a beszámolót az Államkincstár már
elfogadta, jóváhagyott státuszban van és visszafizetési kötelezettség nincsen.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a rendelet elfogadását.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Tájékoztatási kötelezettségről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadásról szóló, az
államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.
4.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló
Kulin Miklós György polgármester: eddig is és ezután is Szabadi Péter közszolgáltatóval
látják el ezt a feladatot. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló
15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
5.) Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi
tevékenységéről
Kulin Miklós György polgármester: Balatonhenye tagja a Köveskál és Térsége Óvoda
Társulásnak, a Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulásnak, továbbá a Tapolcai Kistérségi
Társulásnak. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021.
évi tevékenységéről szólóbeszámoló elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2021.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
6.) Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2021. évi ellátásáról
Kulin Miklós György polgármester: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó
értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Javasolja az értékelés elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
2021. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2021. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. június 15.
7.) Falugondnok beszámolója 2021. évi tevékenységről
Kulin Miklós György polgármester: a falugondnok beszámolóját mindenki kézhez kapta.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel.
Szász Attila képviselő: az a téma, amit a beszámolójában felhozott, hogy azért kell többször
Tapolcára mennie, mert nagyon rossz a buszközlekedés, ez nem állja a helyét. Minden egyes
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járatra van innen Balatonhenyéből buszközlekedés, reggel kettővel is el tudnak menni a
laborba, mert odaérnek, és mindenről van átszállás Köveskálon. Szóval ez egy kicsit érdekes
dolog olyan szempontból, hogy nagyon sok településre nem megy annyi busz, mint
Balatonhenyére, ezzel azért elég jól állnak. Hét járat megy ki napi szinten még szombaton és
vasárnap is, utas viszont nincsen rajta. Az még benne van a beszámolóban, hogy szervez a
falugondnok bevásárló utakat, október óta nem látták kiragasztva, hogy merre jár, mikor,
melyik napokon hova megy, mi a munkarendje, nincsen kifüggesztve.
Kulin Miklós György polgármester: felírja az észrevételt, tehát a buszközlekedés és a
bevásárló járat kifüggesztés.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: a weboldalon is fel is szokták tüntetni a napi
munkarendet.
Kulin Miklós György polgármester: az észrevételek figyelembevételével javasolja a
falugondnoki beszámoló elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
falugondnok beszámolójának elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2021. évi
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
8.) Civil szervezetek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: a Határtalan Hangok Alapítványtól megkapták az
elszámolást a 2021. évi támogatás vonatkozásában.
Szász Attila képviselő: arról volt szó, hogy a Kőfeszt részére csak a helyet kell biztosítani,
támogatásról nem volt szó.
Horváth Károly képviselő: az államtól elég jó támogatást kapnak a szervezésért.
Kulin Miklós György polgármester: beadtak egy kérelmet támogatásra.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ez most az elszámolás, ez nem támogatási kérelem.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: arról van szó, hogy nem tudtak a támogatás
folyósításáról.
Kulin Miklós György polgármester: most az elszámolásról kell szavazni.
Szász Attila képviselő: most már mindegy, mert megkapták a támogatást.
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Kulin Miklós György polgármester: javasolja az elszámolás elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásának elszámolásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány (1146
Budapest, Dózsa Gy. út 11.) részére nyújtott, 2021. évre vonatkozó támogatással való
elszámolást elfogadja.
9.) Civil szervezetek támogatás iránti kérelme
Kulin Miklós György polgármester: négy támogatási kérelem érkezett, a Köveskál
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, Zánkai Általános Iskoláért Alapítványtól, Kővágóörsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől és a Határtalan Hangok Alapítványtól. A köveskáli tűzoltók
esetében abban maradtak, hogy minden évben ugyanannyit szoktak adni.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a költségvetésben tűz- és katasztrófavédelemre 50.000
Ft került betervezésre. 2020. évben 10.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: az inflációra tekintettel lehet 15.000 Ft a támogatás.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a 15.000 Ft támogatás elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 19.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8274 Köveskál, Fő u. 10.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri 15.000
Ft-tal, azaz tizenötezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület által használt szertár felújítása és működési költségek
támogatása
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A felhasználás határideje: 2022. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
Kulin Miklós György polgármester: a következő a Zánkai Iskola Alapítvány kérelme.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a szülői munkaközösség által megszervezésre kerülő
programokhoz kérik a támogatást, nem jelöltek meg támogatási összeget. Ezen a kormányzati
funkción 1.100.000 Ft került betervezésre.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy hány gyermek jár Balatonhenyéből abba
az iskola?
Szász Attila képviselő: három gyermek.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja itt is 15.000 Ft támogatási összeg elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány támogatásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 19.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Zánkai Általános Iskoláért
Alapítvány (Székhely: 8251 Zánka, Iskola u. 6.) (továbbiakban: Alapítvány) egyszeri 15.000
Ft-tal, azaz tizenötezer forinttal támogatja.

15

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára.
A támogatás célja: A Szülői Munkaközösség által szervezésre kerülő programok támogatása
A felhasználás határideje: 2023. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2024. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Alapítvánnyal, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
Kulin Miklós György polgármester: a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
szintén javasol 15.000 Ft támogatást.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 19.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
15.000 Ft-tal, azaz tizenötezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési költségek támogatása
A felhasználás határideje: 2022. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
16

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
Kulin Miklós György polgármester: a következő a Határtalan Hangok Alapítvány kérelme.
Nagyon szép, változatos műsorokat szerveznek, gyermek műsort és mindent. 1.000.000 Ft
támogatási összeget jelölt meg a kérelmező, népzenei, szavaló, táncoló, mindenféle
csoportokat, fellépőket hoznak.
Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy ha kevesebbet szavaznak meg, akkor
átcsoportosíthatják gyermeknapra, falunapra vagy más célra.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igazából az ott fog maradni, és esetleg más alapítvány,
szervezet év közben nyújt be kérelmet, akkor ugyanebből a zsebből lehet felhasználni.
A múltkor már a testület támogatta a Rákóczi Szövetséget 10.000 Ft-tal, az is ebből az
összegből ment. Felesleges átcsoportosítani, mert van a tartalékban is pénz, illetve a
gyermeknapra is be van tervezve.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy tartalékban mennyi van?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a tartalékban 6.000.000 Ft áll rendelkezésre.
Kulin Miklós György polgármester: ezzel az összeggel támogatnák a Kőfesztet, a folkklubot, amit minden faluban rendeznek.
Szász Attila képviselő: 200.000 Ft-tal támogatja.
Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy jó a 200.000 Ft?
dr. Csertán Balázs alpolgármester: szerinte igen.
Kulin Miklós György polgármester: ha a többség 200.000 Ft-ot akar, mondhatna többet.
Eddig kapott 1 milliót, ha kap egy fél milliót, az már jó lenne. Színvonalas műsorokat hoznak,
csinálnak.
Szász Attila képviselő: a részeg focival elég érdekesen nyilvánultak meg, nem akar
általánosítani, de az volt még egy színvonalas dolog. Tavaly már nem, de azelőtt elég
obszcén módon fejezték ki magukat, ami nem a gyerekek fülének való volt.
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: jó a 200.000 Ft, részéről rendben van. A helyszíneket és
mindent, amit lehet, ugyanúgy biztosítja az önkormányzat.
Kulin Miklós György polgármester: akkor javasolja a 200.000 Ft támogatás megállapítását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 19.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítványt (Székhely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 11.) (továbbiakban: Alapítvány)
egyszeri
200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára.
A támogatás célja: A 2022. évi Kőfeszt fesztivál és a Kőfeszt Folkklub rendezvények
támogatása
A felhasználás határideje: 2022. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Alapítvánnyal, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
10.) Jelentés az önkormányzatokat érintő 2021. évi ellenőrzésekről
Kulin Miklós György polgármester: a 2021. évi ellenőrzésekről készült jelentést javasolja
elfogadni.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
a 2021. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évben Balatonhenye Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.
11.) Beszámoló a 2021. évi rendezvények elszámolásáról
Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a 2021. évi rendezvények elszámolásáról
készült beszámolót, melyet javasol elfogadásra.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
rendezvények elszámolásának elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi rendezvények
elszámolását elfogadja.
12.) Közösségi színtér szolgáltatási tervének elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a szolgáltatási tervet.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ez a napirendi pont az összeget nem érinti, ez
tulajdonképpen egy újdonság.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez egy törvény szerinti kötelezettség.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a terv elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
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A Balatonhenyei közösségi színtér 2022. évre vonatkozó
szolgáltatási tervének elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonhenyei közösségi színtér
2022. évre vonatkozó szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
13.) Kulturális szakember képzési és beiskolázási tervének elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: a kulturális szakember napi négy órában van
foglalkoztatva, így képzési és beiskolázási terv elfogadása nem szükséges. Javasolja ilyen
tartalmú határozat elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
A kulturális szakember számára képzési terv és beiskolázási terv készítéséről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális területen foglalkoztatott
szakember részére – tekintettel arra, hogy 2021. december 1. napjától, napi négy órában került
foglalkoztatásra - képzési tervet és beiskolázási tervet nem készít.
14.) Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötés
Kulin Miklós György polgármester: ismerteti az előterjesztést kérdezi, hogy ez kötelező?
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a munkavédelmi feladatok ellátása kötelező
önkormányzati feladat.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy eddig ilyen nem volt?
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez a feladat ellátás jelenleg nem megoldott.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy mit tanácsol?
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: valakivel mindenképpen szerződni kell, jelenleg a
hivatal látókörében más nincsen.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ez a 4.000 Ft átalány díj van.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: igen ez a havi díj van, illetve a dokumentációk
készítésére írta, hogy azt pedig külön ajánlat alapján készíti.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: részéről rendben van a szerződés.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja az előterjesztés a) verziójának elfogadását.
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
Munkavédelmi feladatok ellátásra szerződés kötéséről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Firework Hungary Kft. (9700
Szombathely, Varasd u. 10.) árajánlatát, valamint a megküldött megbízási szerződés
tervezetet elfogadja, és elhatározza, hogy a céggel munkavédelmi feladatok ellátására
szerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: azonnal
15.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Kulin Miklós György polgármester: egy automatikus dolog szokott lenni, csak néha
szoktak morogni, hogy minek, kell, nem kell.
Horváth Károly képviselő: teljesen elutasítja, mert úgy sem az kapja, akinek jár, vagy pedig
az lenne a javaslat, hogy az állandó lakosok közül mindenki kapjon 1 m3-t.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: a
jelenlegi rendszer nem jó, ebből mindig
elégedetlenség van. Viszont ez lényegében ingyen faanyag, visszautasítani nem kell, hanem
arra kell kötelezettséget vállalni, hogy állandó lakosonként 1 m3–re pótolja ki az
önkormányzat önerőből. Az ugyan már nem szociális alapú juttatás lesz, de induljanak el a
pályázaton a szociális rendeletet erre vonatkozóan valahogyan módosítsák, használják ki.
Egyébként aki nem fog szociális alapon hozzájutni a megfelelő mennyiséghez, akkor az más
címen kapjon fát.
Kulin Miklós György polgármester: de ha valakinek nem jár szociálisan, akkor milyen
jogon jár?
Horváth Károly képviselő: szociális jogon kitölti a lapot, hogy jár neki, a helyiek pedig
tudják, hogy nem járna, mert be van jelentve.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a testület dönti el, de ugyanilyen alapon abból nem lesz
negatív fennhang, hogy ha állandó lakosok kapják, állandó lakos az, akinek itt a lakóhelye és
az, akinek itt a lakóhelye, de nem lakik itt? Igazságos, mindenki számára jó rendszer nincsen.
Kulin Miklós György polgármester: nyaralóknál nagyon sok olyan van, hogy egyik félnek
itt van a lakóhelye, egyik itt szavaz, a másik ott szavaz, most akkor kinek akarnak adni.

21

dr. Csertán Balázs alpolgármester: szerinte ezen dolgozni kell, induljanak el a pályázaton,
nincs értelme ezt visszautasítani, attól meg ne zárkózzon el az önkormányzat, ha úgy van,
akkor önerőből valamit biztosít, ha éppen úgy fogja kiadni a rendszer. Olyan módon
módosítják a rendeletet, hogy szélesebb körnek járjon a támogatás, és akkor annak vállalni
kell a fedezeti részét. A pályázaton felül önerőből vesznek még például tizenöt köbméter fát
és ilyen koncepciót valósítanának meg.
Kulin Miklós György polgármester: annyit zárójelben hozzátenne, hogy hatalmas gond
mindig a széthordás, ha jön 18 m 3 fa, és még rendelnek 18 m3 -t és akkor lesz 36 m 3 fa, és
akkor még nagyobb probléma lesz a széthordás, akkor megint az lesz, hogy „nekem miért
nem adtak”, ismerik a falut, ismerik magukat.
Szász Attila képviselő: sok elégedetlenség van ebben a témában, vagy emelni kell azokon a
pénzösszegeken, amire már nem tudni hány éve ugyanaz a pénzkeret van, és azt kellene
megemelni, hogy akkor többen jussanak hozzá, ne csak az a 3-4 személy, aki szokott kapni.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: megjegyezné, hogy már felmerült ez a szociális tűzifa
kérdés és a jogosultsági feltételek, és abban maradtak, hogy a hivatal elküldi mindenkinek a
szociális rendeletet és a szociális tűzifa rendeletet – úgy emlékszik, hogy ez meg is történt,
talán már az előző ülés előtt, de előkeresi, és akár újra kiküldi – és ezen nyilván úgy lehet
változtatni, hogy nekiül a testület, hogy mit módosítana. Ez a döntés arról szól, hogy az
önkormányzat csatlakozik a pályázathoz, és van egy rendelete Balatonhenyének, ami a
szociális célú tűzifa juttatásról szól.
Kulin Miklós György polgármester: a rendeleten lehet változtatni.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: addig, amíg a kiosztás nem lesz aktuális, tehát őszig, jó
lenne, ha kialakulna a testület álláspontja, hogyan gondolja a jövőben, és akkor a hivatal azt
megpróbálja a rendelet nyelvére átültetni.
Szász Attila képviselő: régen is volt valamikor 30 m 3 és meg volt adva, hogy pár napon belül
szállítsa el, hogyan oldja meg, az már ő gondja.
Kulin Miklós György polgármester: aki meg tudja oldani, az könnyen mondja, viszont
Margit néni, Rózsi néni nem fogja tudni megoldani.
Szász Attila képviselő: az majd szól annak, aki el tudta vinni, de elhordták.
Horváth Károly képviselő:
kihordás, az plusz költség.

ne legyen az önkormányzatnak plusz költség, mert az a

Kulin Miklós György polgármester: akkor visszatér a napirendhez, ezt a pályázatot
nyújtsák be, és ahogy Jegyző Asszonnyal megbeszélték, hogy próbálják a szociális rendeletet
úgy változtatni, hogy jobb legyen, mint most, de tudják, hogy minden szociális rendelet olyan,
hogy valakinek jó, a másiknak nem jó.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: azért hívják szociális támogatásnak, tehát nem alanyi
jogon jár, hanem szociális alapon, szerinte úgy komplex ez a szolgáltatás, hogy ha odajut az
emberekhez küszködés nélkül az udvarba, de lehet vállalni az önkormányzatnak az
odafuvarozást, nem lesz nehezebb embert találni, viszont nem tudni, mi lesz az
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energiahordozókkal. Egyébként augusztus 31. napja a beadási határidő, tehát ha annyira
nincsen egyezség, akkor addig még lesz testületi ülés.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: igazából lesz még ülés, mindig később szokta a hivatal
megkapni az ehhez való anyagot, tehát nyáron mindig rendkívüli ülést kellett tartani, de mivel
időben megkapta a hivatal, ezért úgy gondolták, hogy minden ülésre beterjesztik azért, hogy
legyen rendben.
Horváth Károly képviselő: akkor ezt fogadják el, és majd a rendeleten változtatnak.
dr. Csertán Balázs alpolgármester:
rendeletét.

az a testület felelőssége, ha nem rakja rendbe a

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: csak az a lényeg, hogy ne december 5-én, amikor el kell
bírálni a kérelmeket.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: akkor a pályázat benyújtást elfogadják, a testület pedig
vállalja, hogy a szociális rendeletet felülvizsgálja.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
A települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 14 erdei m³
mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerőt összesen 17.780 Ft
(14.000 Ft+ Áfa) összegben biztosítja.
Balatonhenye Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek az önkormányzatot terhelik.
A pályázatban vállalt önerőt és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Balatonhenye
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.
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Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. augusztus 31.
16.) Ebrendészeti feladatok ellátása
Kulin Miklós György polgármester: mindenki olvasta az Olt-Alom Egyesület ajánlatát.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez egy kötelezően ellátandó feladat, mely szerint vagy
fenntartanak egy gyepmesteri telepet, vagy társulnak más önkormányzatokkal és úgy tartanak
fenn telepet, vagy szerződik olyan szervezettel, akinek ilyen tevékenységre van jogosultsága.
Kulin Miklós György polgármester: ez az Egyesület valószínűleg több helyen is dolgozik.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez egy civil szervezet és gyakorlatilag megállapodást
köt vele az önkormányzat és annak terhére látják el ezt a feladatot, mellesleg úgy, hogy a
tapolcai menhellyel vannak szerződésbe és a befogott állatok oda fognak kerülni. A hivatal
megkereste a tapolcai menhelyet is, hogy nem-e szerződnének az önkormányzatokkal, de
visszaírták, hogy nincsen kapacitásuk, a többi megkeresett szervezet pedig semmit nem írt, 56 szervezet részére küldték meg a megyén belül.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy fogadják el az ajánlatot.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
ebrendészeti feladatok ellátásáról
Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Olt-alom
Állatvédő Egyesület ( 8226 Alsóörs, Kisloki u. 1017. hrsz) által megküldött árajánlatot, az
előterjesztés szerinti tartalommal a szerződéstervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szervezetet és
az ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó szerződést aláírja.
Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: haladéktalanul.
17.) Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
Kulin Miklós György polgármester: egyetlen egy gépjárműről van szó, még pedig a
traktorról, ismerteti az előterjesztést, illetve a szabályzat tervezetet.
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: eddig csak a falugondnoki autóra volt gépjármű
üzemeltetési szabályzat és történt egy önvizsgálat a hivatalon belül, és több ilyen traktor és
egyéb gépjármű ki volt maradva, ezért került a testület elé.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a szabályzat elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2022. (V. 20.) HATÁROZATA
a gépjármű üzemeltetési szabályzatról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

a gépjármű üzemeltetési

18.) Az Önkormányzat hivatali épülete udvarán levő „melléképület elbontása,
újjáépítése, közterület-fejlesztés megvalósítása” beruházás kivitelezése
Kulin Miklós György polgármester: ehhez a napirendhez nincsen anyag, de úgy kezdi az
ismertetést, hogy volt már egyszer árajánlat és akkor azt mondta a testület, hogy „nem”.
Ismerteti alpolgármester úr emailjét az ügyben. Hozzáfűzi, hogy nem tartanak népszavazást
erről a témáról, a beruházásra volt már elegendő forrás, a műszaki tartalmat nem csökkentik.
Ismerteti továbbá Jegyző Asszony válasz emailjét, mely szerint a kért a határidő hosszabbítás
június 21-ig szól, tehát addig szerződést kell kötni, figyelni kell arra, hogy mire került
benyújtásra a pályázat, amennyiben az árajánlatok nem megfelelők, akkor újra be kell kérni
három árajánlatot, melynek a beszerzési szabályzat szerinti módja, hogy egyidejűleg legalább
három potenciális árajánlat tevőtől írásbeli ajánlatot kell kérni. Kérdezi, hogy akkor mit
csináljanak az önkormányzati udvar témával?
dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen, ott a legelső nem lett jóváhagyva a testület által,
mindenki ismeri a körülményeket, nem tudott senki az akkori koncepcióról mi lesz, hogyan
lesz, mi történik, vagy megkapták az előterjesztési anyagokat, vagy nem, de az alap már ki
volt ásva a falábon álló épületnek, ez a mögöttes tartalma ennek. Utána pedig a mostani
árajánlat kérésnek a körülményeit mindenki ismeri, azt nem kell most ismertetni, tehát erről
van szó. Vagy az van, hogy két opció áll rendelkezésre, elküldte az emailt egy hete érdemi
reakció nem volt. Két opció van a műszaki tartalom csökkentése az annyi, hogy nem cserép
lesz, hanem cserepes lemez, nem 5 centiméteres nikecelles szigetelés lesz, hanem 3
centiméteres, a támogatói okiratot ez nem fogja érinteni, de ha bárki hoz mást, számára
mindegy.
Horváth Károly képviselő: nem burkolt udvar, hanem füvesített.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: fejeződjön be ez a dolog, tehát két opció van, vagy
lecsökkentik a műszaki tartalmat, vagy a költségvetésen belül átraknak x mennyiségű pénzt
oda. Jövő hét közepéig meg tudja mondani azt, hogy milyen összeget kellene berakni, és
utána eldönti a testület, hogy miről van szó. Szerinte szerződjenek le mihamarabb, nem az a
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lényeg, hogy mikorra lesz kész – az is fontos - de az a lényeg, hogy szerződjenek le egy árra,
és utána már a vállalkozónak a kockázata az áremelkedés. A tereprendezés pedig össze fog
tartozni a templommal, tehát nem érdemes megcsinálni a tereprendezést, ha utána meg
nehézgépek idejönnek a templomhoz és „szétcseszik” az addig elvégzett munkát.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a tereprendezés is a pályázat része, tehát arra is le kell
szerződni júniusig, tehát ugyanúgy három ajánlat egyebek.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: az elhelyezkedés szempontjából pedig egy véleményt
közvetített, nem látott olyan írásbeli kondíciót, ahol azt kérték, hogy máshova építsék fel a két
épületet. Tehát csak azt látta, hogy mit kell kivitelezni, de azt, hogy hova, azt nem látta.
A helynek a meghatározásánál érdemes figyelemmel lenni a vendégekre is.
Kulin Miklós György polgármester: megfeledkeznek az építési engedélyről, mert ez egy
főépítész által elfogadott terv, például a cserép vonatkozásában garantáltan nem fog
beleegyezni csak olyan cserépbe, ami ezen az épületen is van. Nyilvánvalóan már nem tudni
hány papír létezik arról, hogy „kócerájok” lebontása, annak a helyén kertépítés, füvesítés és
szép területrendezés és erre a helyrajzi számra telepíthető a két garázs. Amikor itt volt az
államtitkár, akkor azt mondta, hogy „milyen szép ez a templom, de el van dugva ezektől a
kócerájoktól” és mindenki tudja, hogy minden faluban adtak a templomra 10 milliót, itt
kaptak 30 milliót, és kaptak még 7,5 millió forintot, hogy ez a tereprendezés rendben legyen,
ez egy megszabott dolog, nem úgy van, hogy csinálnak egy kutya házat.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: összességében nem lesz a templom látképére hátrányos
elhelyezkedés. Az a kérdés, hogy van-e hajlandóság a problémát megoldani, vagy nincsen, ez
a kérdés, semmi több, majd lepörög egy hónap, és vissza kell fizetni az erre vonatkozó
összeget. Szerinte nem egy bonyolult kérdés ezt megoldani, ráadásul határidőt sem kell
vállalnia a kivitelezésre, csak a szerződést kell megkötni.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: december végéig készen kell lenni.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: annyit tud vállalni, hogy lerak az asztalra egy konkrét
összeget, hogy mennyivel kell emelni, vagy mi a másik opció, és szavaz róla a testület egy
rendkívüli ülés keretében.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a felhasználás határideje 2022. december 31. Kell egy
szerződéskötés a tereprendezésre és a másik beruházásra, és december 31-ig ki is kell fizetni a
munkát, teljesítés igazolásra van szükség, tehát el kell számolni.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kérdezi, hogy akkor az eredeti terv szerint haladnak,
vagy még döntenek róla?
Kulin Miklós György polgármester: az elhelyezkedésről is terv van, hogy az utcáról milyen
a kinézete, nem úgy van, hogy valamit majd csinálnak.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: azt nem tudja meghatározni, hogy az eredeti terv szerint
mennek-e. Lesz majd egy szám, amire pluszban forrást kell biztosítani, ha nem kívánja azt a
testület biztosítani, akkor lehet az eredeti terv szerint menni.
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Kulin Miklós György polgármester: a múltkori megbeszélésük szerint azt mondta
alpolgármester úr, hogy párszázezer forintra szükség lenne, kérdezte, hogy mit szól hozzá,
melyre azt mondta, hogy párszázezer forintjuk van.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a tartalékkeret terhére dönthet a testület.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: most vállalja, hogy jövő hét közepére meg lesz, és
azután kell egy hajlandóság, egy döntés.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: akkor az alpolgármester úr kapott egy feladatot a
testülettől, hogy vizsgáltassa meg, hogy jelen árakkal mibe kerül ennek a tervnek a
megvalósítása, és az alapján hozza majd meg döntését a testület.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy a kivitelező megvan?
dr. Csertán Balázs alpolgármester: fognak mondani egy árat, hogy az ő álláspontjuk szerint
mennyi.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: innentől nincsen meg a kivitelező, mert abban az
esetben, ha most eltérnek, és nem tudnak az akkori ajánlatra szerződni, akkor le kell folytatni
egy új beszerzési eljárást, ami úgy néz ki, hogy újra ki kell küldeni egy ajánlat kérést három
cég, vállalkozó részére.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem ismerteti a körülményeket, az akkori árajánlat
elfogadás körülményeit, de nyilván nem egy bonyolult dolog ez.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja alpolgármester úrnak, hogy folytassa le
beszerzését ennek a három árajánlatnak és akkor hátralép ettől a témától, már állhatna az
épület és a kert. Hajlandó az önkormányzat a tartalék terhére valamennyivel hozzájárulni a
tervek végrehajtásához.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: annak a tervnek a megvalósításához annyival kell
hozzájárulni amennyivel szükséges, amennyiben nem járul hozzá az önkormányzat, akkor
nem lesz az a terv, tehát ez ennyire egyszerű, vagy lesz egy másik kivitelező, nem
ragaszkodik senkihez. Lerak egy számot és utána dönt a testület.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy meddig?
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: úgy, hogy a szerződéskötés meg legyen június 21-ig.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az is kérdés, hogy két lépcsőben járnak el, vagy egyben.
Tehát készül egy tervezői költségbecslés, hogy most mennyibe kerülne a tervek megvalósítása
ajánlat tevőtől függetlenül, és ez az, amit alpolgármester úr mondott, hogy jövő hét közepére
letesz egy számot, tehát ez az egyik lépcső, a másik lépcső pedig az ajánlat kérés.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem kell kétlépcső, elég lesz egy, lesz három árajánlat.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: akkor kéri alpolgármester urat, hogy küldjön három cég
nevet, hogy ki legyen az, akitől az ajánlatot bekérjék.
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: rendben akkor egy lépcsőben megoldják.
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: akkor a tereprendezésre is.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: beleírják az ajánlatkérőbe, hogy részletes árajánlatot
kérnek mindenre kiterjedően.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: még egy dolgot elmondana, ami nagyon aktuális és
nagyon jó felkérés, hogy érkezett a lakosság részéről, hogy a „Csurgónak” a „Főszegnek” a
rendbetétele, ami jelenleg méltatlan helyzetben van, főleg kiemelten szerepe lehet a kultúrház
felújítása kapcsán, valószínűsíthetően ott az udvar is foglalt lesz. Ott van egy részletes terv,
ami alapján fel lehetne egy kicsit tatarozni, csinosítani. Minimális tereprendezéssel, fűnyírás,
virágágyások áthelyezése, padok rendbetétele, amivel a Simon Gyurit igénybe lehet venni.
Veszélyes fák kivágása, ott ahol a „Csurgó-forrás” van ott van egy bódé féleség, annak a
felújítása, új tetővel való ellátása. Ez körülbelül 100-120.000 Ft anyagköltséggel jár, és ehhez
kéri a testület hozzájárulását, támogatását, hogy ezt meg lehessen valósítani. Időpontját
tekintve június 4. Pünkösd szombat, kérdezi, hogy kinek mi a véleménye, van egy részletes
lista, hogy mi lenne az elvégzendő munka.
Kulin Miklós György polgármester: ott van egy veszélyes fűzfa, ami törik, szakad, illetve a
betonozott düledező valami. Erre javaslatot nem látott, most hallja, addig nem szeretne
semmilyen döntést hozni, nem biztos, hogy az épület nem-e veszélyes. Nem szeretné, hogy ott
valakinek balesete legyen.
Szász Attila képviselő: eddig az volt a baj, hogy azért volt magában veszélyes, mert amíg
nem volt rárakva az a bungalló, addig az egy sima beton tető volt.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: van egy négy méter magas korlát, abban nem látja a
veszélyt. Az egy beton épület és van egy méter magas épület, pont az ennek a felajánlásnak
lényege és célja, hogy az esztétikailag is rendben legyen, illetve biztonságosabb is legyen. Ezt
majd átküldi és leírja, hogy mennyi a pénzügyi igénye, nyilván egy társadalmi munkában el
lesz végezve és a turistáknak a tűzrakó helynek a kicsinosítása is beletartozik. Sokan részt
tudnának venni egy reggeli kezdéssel, délutáni befejezéssel, hasonló kezdeményezés, mint a
szemétszedés. Hétvégén átküldi és kér rá egy gyors reakciót, azért, hogy meg tudják hirdetni
az eseményt. Ott van egy kéktúra útvonal is, és három vagy négy út fut ott össze, a
vízelvezetés már nem a társadalmi munka keretein belül lesz megoldva, mert oda már kell
hivatalosan szakember.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kérdezi, hogy ez az ingatlan önkormányzati tulajdon-e,
mert ha nem, akkor a tulajdonosának is lehet véleménye.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ennek részét képezi az önkormányzat által kihelyezett
információs táblák helyreállítása, újra festése. Feltételezi, hogy önkormányzati tulajdon, ott
vannak a virágágyások is.
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: e-közmű alapján be lehet azonosítani, és akkor meg
lehet tudni a helyrajzi számot, és akkor a hivatal meg tudja nézni, hogy önkormányzati vagy
állami tulajdon.
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Kulin Miklós György polgármester: a forrás biztos, hogy a vízügyhöz tartozik, amin a
betonfedél van, illetve a felépítmény van.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: megnézik.
Szász Attila képviselő: amit „Dobogónak” hívnak, az a Nemzeti Parkhoz tartozik, ez pedig
ott van a tövében.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: ennek van két fázisa, egy része, ami társadalmi
munkában elvégezhető és egy pozitív változást eredményezne, a másik pedig a vízelvezetés,
ami pedig pénz kérdése lenne, amit majd fel kell venni napirendre mert fennálló probléma.
Kulin Miklós György polgármester: június 4. napja hivatalos emléknap, másrészt Pünkösd
szombatja.
dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy az emléknapnak mi a koncepciója,
gondolja, hogy lesz koszorúzás.
Kulin Miklós György polgármester: egyszerű koszorúzás lesz, beszéd.
Szász Attila képviselő: annyit szeretne mondani, hogy a játszótérnél a gyerekek ha
lecsúsznak a csúzdáról, akkor másfél méterre szemben van egy rózsa ültetvény, oda kellene
készíteni egy korlátot, kerítést, hogy nehogy beleessen egy gyermek, mert ez veszélyes.
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ez házilag megoldható?
Szász Attila képviselő: megoldható, egy 70-80 cm magas, 1,5 méter hosszú valami kellene.
Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:30 órakor
bezárja.
K.m.f.

Kulin Miklós György
polgármester
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dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

