BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 21.
napján 8:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (Kővágóörs, Petőfi utca 2.)
Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
Horváth Károly képviselő
Szász Attila képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző
A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket a hirtelen és sürgősen
összehívott rendkívüli testületi ülésen. Azért kerül sor erre a rendkívüli, sürgős testületi
ülésre, mert a pályázat módosításának időpontja éppen lejáróban van és az utolsó pillanatban
kapott az önkormányzat árajánlatokat és azt gyorsan el kell intézni, fogadni. A másik téma
szintén pályázat, a kultúrház felújítása kapcsán nagyon sürgősen kell dönteni a
költségvetésből valamennyi pénzt hozzá kell adni a tervezetten felül. Így aztán telefonon
sikerült összehívni az ülést hárman jelen vannak a testületből, így az ülés határozatképes.
Ismerteti a két napirendi pontot:
1.) Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármesteri hivatal udvarán melléképületek
újjáépítésére, közterületfejlesztésére szerződéskötés
2.) Balatonhenye, Kossuth u. 57. szám alatti Kultúrház felújítása idejére ideiglenes mérőhely
kialakítása
Javasolja az ismertetett napirendek elfogadását.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2022. (VI. 21.) HATÁROZATA
napirend elfogadásáról
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. június 21-i ülés napirendjét
az alábbiak szerit elfogadja:
1

1.) Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármesteri hivatal udvarán melléképületek
újjáépítésére, közterületfejlesztésére szerződéskötés
2.) Balatonhenye, Kossuth u. 57. szám alatti Kultúrház felújítása idejére ideiglenes mérőhely
kialakítása
1.) Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármesteri hivatal udvarán melléképületek
újjáépítésére, közterületfejlesztésére szerződéskötés
Kulin Miklós György polgármester: a Belügyminisztériumtól kapott az önkormányzat
7.500.000 Ft támogatást a polgármesteri hivatal udvarán melléképületek felújítására,
közterületek fejlesztésére, esztétikailag szebb és jobb környezet megvalósítására.
A rendelkezésre álló források nem voltak elégségesek a munkálatok megvalósításához, újabb
ajánlatkérésre került sor, mert az első sorban nem sikerült. A második ajánlatkérésre most a
napokban megérkeztek az ajánlatok és a rendelkezésre álló forrást meghaladó ajánlat született
és ennek az elfogadása fontos lenne. Az előterjesztés mellékletében vannak az ajánlatok.
Három ajánlat van, melyek az alábbiak:
-

Folyondár 2008 Kft ajánlata, mely a két épület megépítésére 6.630.000 Ft és az udvar
parkosítására 1.270.000 Ft ajánlatot adott, mely összesen 7.900.000 Ft.

Ezzel a 7,5 millió forint helyett 7,9 millió forintos ajánlat van, melyet meg kell vizsgálni és
meg kell beszélni a testülettel, hogy tudják-e pótolni a költségvetésből.
-

A másik ajánlat a Víz-Szerviz-Építő Kft Veszprémből, aki a két épület kivitelezésére
7.048.500 Ft ajánlatot nyújtott, a kertépítésre nem adott ajánlatot, tehát ilyen
szempontból nem elfogadható.

-

A harmadik ajánlat az Inotaszer-duó Kft Várpalota 7.040.499 Ft ajánlatot tett csak a
két épületre, a kertre semmilyen ajánlatot nem tett.

Ha ki tudják pótolni a költségvetésből és a testület megszavazza, hogy 400.000 Ft-ot még
tegyenek hozzá, akkor a háromból a legteljesebb, legmegfelelőbb árajánlat a Folyondár 2008
Kft-é.
Kérdezi, hogy van-e észrevétel.
Szász Attila képviselő: egyértelmű, hogy ki kell pótolni, ráadásul a másik két cég nem is tett
ajánlatot a kertre.
Kulin Miklós György polgármester: javasolja a Folyondár 2008 Kft ajánlatának elfogadását
7.900.000 Ft összegben a különbözetet pedig a tartalék keret terhére vállalja az önkormányzat.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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66/2022. (VI. 21.) HATÁROZATA
A hivatali épület udvarán melléképületek újjáépítése és
közterület-fejlesztés munkálatok elvégeztetéséről
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat hivatali épülete udvarán (8275 Balatonhenye, Kossuth u. 54.) melléképületek
építésére és közterület-fejlesztésre a Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.)
ajánlatát fogadja el 7.900.000 Ft összegben, valamint, hogy a munkálatok elvégeztetésére e
céggel köt vállalkozási szerződést.
A kivitelezési költségekből a rendelkezésre álló támogatás összegével nem fedezett részt a
2022. évi költségvetése tartalékkerete terhére vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: azonnal
2.) Balatonhenye, Kossuth u. 57. szám alatti Kultúrház felújítása idejére ideiglenes
mérőhely kialakítása
Kulin Miklós György polgármester: a következő napirend szintén nagyon sürgős feladat a
régóta húzódó kultúrház felújítása kapcsán. A bontási munkálatok idejére a gáz és villamos
energia mérőhelyek leszerelése szükséges. A kivitelezési munkálatok idejére azonban szükség
van a villamos energia ellátás biztosítására és ennek okán ideiglenes mérőhely kialakítása
szükséges. Megvizsgálták a műszakos kolléganővel, hogy milyen árajánlatok vannak talált
egy jó kivitelezőt Török Istvánt Monostorapátiból, aki bruttó 499.900 Ft összegért vállalja a
munkát. Fontos feladat ez, mert a bontási munkálatok kezdődnek és szükség van ideiglenes
áramvételi helyre. Javasolja az ajánlat elfogadását, mert vagy drágábbak voltak, vagy pedig
volt olyan, aki nem is vállalta.
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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Balatonhenye, Kossuth u. 57. szám alatti Kultúrház felújítása
idejére ideiglenes mérőhely kialakításáról
Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Török István (8296
Monostorapáti, Dózsa u. 5.) bruttó 499.900 Ft összegű árajánlatát az ideiglenes mérőhely
kialakítása vonatkozásában.
Az ideiglenes mérőhely kialakításának költségét a Balatonhenye Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése tartaléka terhére vállalja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a vállalkozót, a
tárgyi munkát megrendelje.
Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: haladéktalanul
Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 8:39 órakor
bezárja.
K.m.f.

Kulin Miklós György
polgármester
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dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

