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Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
4 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2021. (XI. 26.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  november  26-i
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról 
3. Közérdekű kérdések, javaslatok

1.)   Beszámoló a képviselő-testület munkájáról  

Kulin Miklós György polgármester: a képviselő-testület munkájáról borzasztó nehéz dolog,
feladat beszámolni, mert sajnos a Covid járvány miatt, most már két éve végzi ezt a munkát,
ez az első alkalom, hogy közmeghallgatást tudnak tartani. Ezt is tulajdonképpen elég nehezen,
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mert  Covid  van,  de  veszélyhelyzet  úgy  nincs,  sok  huza-vona  volt,  és  kevés  idő,  de
tulajdonképpen  a  testület  javasolta,  hogy  tartsanak  már  végre  egy  közmeghallgatást,  a
szomszéd, Pál Árpád Úr is mondta, hogy ideje lenne már, így sorra került.  Azért mondja,
hogy nehéz lesz, mert két évről nem tud olyan tökéletesen beszámolni, lehet, hogy majd a
képviselők  is  kiegészítik.   Elsősorban  illene,  hogy  a  saját  maga  által  elvégzett  munkáról
számoljon  be,  de  nyilván  a  képviselő  társairól  is.  Udvariasságból  a  képviselőkkel  kezdi.
Minden  műsorban,  mert  a  két  év  alatt  már  nem  tudja,  hogy  melyikben  volt  szilveszter,
melyikben nem, melyikben volt Advent, melyikben nem, mikor volt disznótoros, disznóölés.
Tehát volt Adventi műsor, minden ilyen alkalommal nagyon sok segítséget kapott, és nagyon
jól  lezajlottak  a  rendezvények,  nyilván  ezeket  a  polgármester  egy személyben  nem tudja
megtenni,  a  képviselő-testület  segítségével,  a  munkatársak  segítségével,  Emivel,  Virággal,
Bettinek a falugondnoknak a segítségével, elég sikeres műsorok voltak. Például ilyen volt,
hogy a karácsonyi ajándékokat el kellett vinni házhoz, azt hiszi, hogy akkor már Covid-os
időszak volt, és képviselők vállalták a falubusszal, és elvitték minden házhoz az ajándékokat,
gyermekeknek  a  gyermeknapi  ajándékokat,  nőnapi  ajándékokat.  A  disznótorost  külön
kiemelné,  mert kiváló disznótenyésztő,  disznótermelő és kiváló hentes segítségével, (Szász
Károly)  nagyon  jó  disznótoros  volt.  
A  főzőcskéző,  disznótoros  programokban  a  Szász  fiúktól  kezdve  a  Horváth  fiúkig,
Alpolgármester  Úr  Zsanettel  együtt  kivették  a  részüket.  Nemcsak  a  rendezvények
végrehajtásával, hanem program javaslatokkal, ötletekkel is segítségére voltak. A falunapon is
nagy főzőcske volt Attila és Karcsi nagyokat főztek, volt főzőverseny, volt Kőfeszt is, amit
már  úgy  sikerült  szervezni,  hogy  benne  van  a  falunap  is,  mert  egy  rendezvénnyel,  egy
pénzmozgással talán többet tudnak megmozdítani. A Kőfeszthez kapcsolódóan a focipályát is
meg  kell  említeni,  mérés,  festés,  focipálya  rendezése  rengeteg  segítséget  kapott,  kapu
felállításában, háló levételében. Volt augusztus 20., október 23., március 15. rendezvények,
amelyeken elég szép részvétel volt. Október 23. rendezvényt Alpolgármester Úr tartotta mert
ő elutazott.  Azt sem lehet elfelejteni, hogy elég sokat volt beteg Covid-os volt, kórházban
volt,  nyilván  azalatt  is  mentek  a  dolgok,  tehát  Alpolgármester  Úr,  Képviselő  Urak sokat
elvégeztek,  amíg  távol  volt.  Legutóbb  nagy  izgalom  és  élmény  volt  a  szüreti  mulatság.
Mindezekre, két évre visszatekinteni elég nehéz, de ezek között néha javasoltak képviselő-
társai  társadalmi  munkát,  közterület  rendezést,  végezték  szívesen  és  látszata  volt  a
takarításnak a patak medrében is. A legutóbbi ilyen különleges, ami nem pont önkormányzati
munka, de a templomok is mégis csak a faluhoz tartoznak, Csertán Balázs Alpolgármester Úr
elvállalta menedzselését a katolikus templom felújítási munkálatainak és egyúttal szerveztek
egy ügyes társadalmi munkát, ahol többen részt vettek a faluból, és így sikerült elkezdeni a
padok kihordását,  a rossz minőségű műanyag lambéria  lebontását.  Nagyjából  ez a képe a
képviselő-testületről,  udvariasan  előre  vette,  és  elmondta,  hogy  mennyi  segítséget  kapott,
munkatársaitól,  falugondnoktól,  közben  Virág  mint  kulturális  rendezvényekért  felelős
állásban dolgozó még jobban kivette részét. Ezek után rátérne arra, hogy milyen igyekezete
volt, hogy mit tud ebben a faluban megvalósítani. Első lépésben, jelen van Csaba, azt monda,
hogy amilyen pályázatokra nem sikerült akkor pénzt adni, mert elfogytak a források, azokat
úgy folytatná.  Az útfelújítási  pályázat  sikeres  volt,  a  zöldterület  rendezéséhez,  zöldterület
rendben tartására lehetetett gépeket szerezni, azt megpályázta, arra is kaptak pénzt, illetve a
három útra, ez a három út együtt 30 millió forint pályázati pénzt jelentett, látják, hogy meg
van  a  Temető,  Akácfa  és  a  Kossuth  utca  vége  10  millió  forintot  kaptak  közterület
karbantartására szolgáló gépekre. A busz volt még tízen valahány millió, az utak 30 millió, a
gépek  10  millió,  a  játszótér  2,5  millió  Ft.  Többi  pályázatok,  amelyeket  még  fontosnak
gondolt, ma a testületi ülésen felmerült az, hogy miért nincs ez, vagy az, vagy másik. Az a
furcsa helyzet van, hogy olyanra lehet pályázni, amire kiadnak pályázatot, de az ember még
dolgozhat  is  azon,  hogy  bizonyos  pályázatokra  kapjon  lehetőséget.  Azokra  a  gátakról
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tárgyaltak  szóban,  vannak  rá  ígéretek,  de  egy  kicsit  bonyolult,  mert  több  cégnek  az
összefogására  van  szükség,  vízművek,  Natura  2000,  természetvédelmi  terület  stb.  Arra
gondolt, hogy a kultúrház felújítása fontos lenne, mert látják, hogy milyen állapotban van, és
lehetne ennél szebb és jobb. Megpályázták a kultúrház felújítását,  és kaptak rá 150 millió
forintot, és pillanatnyilag folyik a közbeszerzés, amit egy pályázatíró cég, a palyaznek.com
intézi  egy  közbeszerzésre  specializálódott  céggel,  és  amikor  nagyjából  a  lehetőségeket
kitisztázták,  hogy  mennyi  pénzért  mit  tudnak  elérni,  akkor  nyilvánvalóan  a  testületet  is
bevonják.  A kultúrházon kívül,  ha az ember végigmegy a falun van egy szép református
templom, van egy szép katolikus templom, az nem önkormányzati munka, de mégis csak a
testület is dolgozik rajta, ahogyan említette Balázs akcióját a testülettel elkezdték a felújítását
a katolikus templomnak,  de azt  a  pénzt  meg is  kell  szerezni.  Kaptak 30 millió  forintot  a
katolikus  templom felújítására,  40 milliót  a  református  templom felújítására,  amit  nyilván
nem az önkormányzat  kap,  nem az ő dolguk, nem az ő pénzük, de ha a falu szépül,  két
templom és egy kultúrház és az utak rendben vannak akkor azt gondolja, hogy az számít.
Ezen  kívül  nemcsak  az  számít,  amit  rövid  úton  látnak,  hogy  van  egy  kis  gaz  a  patak
medrében, vagy a lehullott levelek nincsenek összeszedve, van olyan nagyobb ívű probléma
is, amiről éppen ma beszéltek a köveskáli szennyvíz tisztítóval kapcsolatos társulási ülésen,
hogy ott állnak igazából a szennyvíz terén, hogy be kellene jelenteni, hogy építési stop van, és
senki nem kaphat engedélyt a csatlakozásra. Nyilván ezt nem akarják, csak nagyon égető lett
ennek az  öt  falunak,  aki  összetartozik  a  szennyvíz  szempontjából.  Nagyon magas helyről
ígéretet kapott 500 millió forintra, amivel az elavult és eleve már alul dimenzionált, rosszul
megtervezett szennyvíztisztítót fel lehetne újítani. Nagyon könnyű megnézni, hogy mennyibe
kerül  az  a  fabódé,  az  a  szerszámtároló,  de  vannak  olyan  dolgok,  ahol  nagyon  sok
közbeszerzési téma van, sok konzorciumi téma van, nagyon sok céggel kell együttműködni és
konstruktívan  előre  vinni  a  dolgokat.  Nagyjából  rövid  úton  ennyire  tudott  felkészülni,
biztosan sokat dolgoztak még, elvégezték a napi munkát, mindenféle rendezvényt is sikerült
néha szervezni, figyelembe véve, hogy a Covid miatt  nagyon meg voltak fékezve, nagyon
rossz helyzetbe kerültek. Egy komoly összeget pályáztak meg is kaptak arra, hogy szép, nagy
meglepetés  lenne,  most  már  elmondhatja,  hogy nem lesz,  egy nagy karácsonyi  vacsorára
hívták volna az egész falut, ez nagyjából 90 %-ban nyélbe volt ütve, és akkor mondták, hogy
sajnos  ezt  most  a  Covid helyzetre  tekintettel  nem lehet.  A Covid  helyzettel  kapcsolatban
elmondja, hogy tudomása szerint és a hivatalos papírok szerint nem véd meg semmi csak az
oltás. Sokan azt képzelik, hogy ha van egy tesztjük, akkor az már mennyit ér, nullát ér, mert
akkor ér valamit, amint megcsináltatta a tesztet. Nem olyan könnyű, hogy itt találkozhatnak,
egy  csomó  kompromisszum,  amibe  belemennek,  hogy  legyen  közmeghallgatás  is
közkívánatra. Mindenki hallja, hogy naponta hányan halnak meg, betegednek meg, ő maga is
volt  beteg,  három oltást  is  kapott,  ez  nem gyerekjáték,  ezért  kénytelenek  ezt  a  gyönyörű
tervet, - ami meglepetés lett volna egy darabig még -, lemondani, de megoldják másképpen,
hogy az  emberek  megkaphassák  azt  az  ajándékot,  amit  gondoltak.  Az  elejétől  fogva  kb.
ennyire tudott átívelni, hogy először a Csaba idejében elindított pályázatokat, amire már nem
volt forrás, azokat megvalósítani,  aztán az önkormányzati  szálláshelyet felújítani,  aztán az
egész  tereprendezés,  ami  ott  folyik  az  önkormányzattal  és  a  templommal  közösen  azt  is
nyélbe ütötték,  sok-sok pénzről van szó és a két templom, illetve ez az épület.  Nagyjából
elmonda,  hogy  mit  szeretnének,  mi  az,  ami  ebből  sikerült,  illetve  mi  az,  ami  még
megvalósulhat.  Nagyon  komoly  helyről  van  ígéret  az  500  milliós  támogatásra,  Jegyző
Asszony, Györffy Szabolcs is tudja, hogy várják. Ez nem olyan könnyű, mert Európai Uniós
pénzből érkezik. 

2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 
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Kulin Miklós György polgármester: a második napirendi pont egy kötelessége tájékoztatás
a környezet állapotáról.  (felolvassa az erről készült tájékoztatót)  A környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja és az 51.
§ (3) bekezdése írja  elő az önkormányzat  feladatának a környezet állapotának értékelését,
elemzését és a lakosság évente egyszeri tájékoztatását.  Balatonhenye község a Káli‐medence
egységesnek tűnő területe 3 kistája közül a „Balaton-felvidék és kismedencéi csoport”‐hoz
tartozik. Közigazgatási területe 1172,8 hektár, amelyből belterület 53 hektár, a zárkerti részek
88,2  hektár,  a  külterület  nagysága  1031,6  hektár.  Balatonhenye  a  Káli‐medence
peremhegyeinek  lábánál  fekvő  zsáktelepülés,  melyet  kettészel  a  medence  legjelentősebb
vízfolyása,  a  Séd‐patak.  A  belterület  legnagyobb  része  lakóterület,  melyhez  a  belterület
peremén  kertek  kapcsolódnak.  A kevésbé  frekventált  fekvésből  adódóan kevés  a  valóban
működő intézményi funkció. A község központjában található a református templom, mellette
áll  a  parókia  épülete,  valamint  a  régi  iskolaépület.  Ettől  a  területtől  elkülönülten,  északra
található  másik  településközponti  terület  magában  foglalja  az  önkormányzat  épületét  a
közösségi házzal és a könyvtárral, valamint a másik, római katolikus templomot. A belterület
keleti  határa  mellett  található  a  jelenleg  felhagyott  kőfeldolgozó  üzem,  attól  délre,  az  út
túloldalán lévő gazdasági funkció megszűnt. A község északkeleti részén fekszik a temető, a
déli határ mellett pedig sportolásra használt gyepterület található. A településre bevezető út
mellett,  attól  északra,  valamint  a  gazdasági  területektől  délre  belterületen  belül
mezőgazdasági  hasznosítású  (szántó  illetve  gyep)  telkek  fekszenek,  illetve  egy  kisebb
tavacska  található.  A  Káli‐medence  jelenleg  a  Balatoni  Nemzeti  Park  része.  Először  a
kővágóörsi kőtenger vált védett területté 1976‐ban a 17/1976. OTvH sz. határozattal,  majd
jóval  később,  1984‐ben 9111 hektárnyi  területen  létre  hozták  a  Káli‐medence  Tájvédelmi
Körzetet, a Balaton‐felvidéki táj mintaterületét. 1997‐ben a 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet
alapján,  a Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Park megalapításával  a Káli‐medence a legmagasabb
fokú védettséget kapta meg, s a Nemzeti Park központi részévé vált, így különösen a „Kettős‐
tó” területe és a környező gyepek, valamint a mocsaras terület a belterülettől északra, a terület
erdőségei, illetve a belterülettől délre lévő mélyfekvésű többnyire gyepes terület a Burnót‐
patak galérianövényzetével és a Henyei‐tóval. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII
törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó,
kunhalom és földvár, Balatonhenye Község tekintetében megjegyezendő a Csurgó, Kávás és
Jégfarkú  kutak  azonban  ennek  ellenére  jogszabállyal  jóváhagyott  jegyzék  nem  került
megalkotásra.  Az  országosan  védett  építmények  mellett  rendkívül  magas  a  védelemre
érdemes, a tájegységre jellemző népi lakóházak száma. A védelemre javasolt épületek köre, a
védelem szempontrendszere településenként eltérő. Országos védelem alatt a Kossuth u. 125.
szám  alatti  népi  lakóház.  A  27/2006.  (II.7.)  kormányrendelet  alapján  a  Káli  medence
valamennyi  települése  nitrátérzékeny  terület,  ennek megfelelően  a  „helyes  mezőgazdasági
gyakorlat”  előírásait  be  kell  tartani,  és  alkalmazni  kell  a  településen.  A  Nemzeti  Park
kezelésében lévő területeken a mezőgazdasági művelés aránylag ellenőrzötten zajlik, az abból
származó  szennyezések  a  vegyszerhasználat  korlátozása  miatt  kevésbé  jelentősek.
Balatonhenye  község levegőjét  a  4/2002.  (X.7.)  KvVM rendelet  a  10.  légszennyezettségi
zónába sorolja, vagyis a szennyezőanyagok közül a kén‐dioxid, nitrogén‐dioxid, szénmonoxid
és benzol mennyisége az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, a szilárd légszennyező
anyagok mennyisége a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. Nagy zajkibocsátással
működő ipari  vagy mezőgazdasági  üzem a területen nem található,  a zajterhelés forrása a
közúti közlekedés, azonban a területen többnyire nem jelentős, tekintettel az elhanyagolható
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személyautó‐forgalomra. A közlekedésből valamint az üzemi létesítményektől származó zaj
zajterhelési határértékeit, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet mellékletei tartalmazzák.
Balatonhenye területét a Balaton törvény szerinti országos kerékpáros törzshálózat nem érinti,
de területén  egy térségi  jelentőségű kerékpárút  áthalad,  Balatoncsicsó  irányából  érkezik  a
Monoszlóra, majd a Balatonhenye ‐ Köveskál ‐ Kővágóörs ‐ Szentbékkálla ‐ Mindszentkálla ‐
Kékkút  ‐ Salföld  útvonalon  hagyja  el  a  Káli  medencét  Badacsonytomaj  irányába.  A
településen  a  vezetékes  ivóvízellátás  megoldott,  a  vízellátó  hálózat  100%‐os  szintre
kiépítettnek  tekinthető,  az  ivóvízvezeték  minden  utcában  kiépült,  az  ellátás  regionális
hálózatról  történik,  az ellátás  DRV ZRt.  végzi.  Balatonhenye területén  a  villamos energia
szolgáltatója  az  E-ON Észak‐dunántúli  Áramszolgáltató  Zrt.  A  terület  villamosenergia‐
ellátása  100%‐osnak  minősíthető.  A  térség  villamosenergia  ellátását  a  120  kV‐os  Litér‐
Keszthely  gerincvezeték  biztosítja.  A  fejlesztési  területek  ellátása  a  meglévő  települési
hálózatokról  biztosítható,  azonban  a  transzformátorállomások  bővítése  szükséges.  
A tájképvédelmi területeken, illetve hosszútávon a medence teljes területén a légvezetékeket
földkábelre kell cserélni. Fő célként kell meghatározni a meglévő táji, környezeti, települési
értékek megóvását, gyarapítását, a falukép megőrzését és fejlesztését, valamint az ökologikus
tájgazdálkodás  széleskörű  terjesztését.  (helyi  gazdálkodásból  származó  termékek
előállításának  és  árusításának  támogatása,  a  területre  jellemző  hagyományos  gazdálkodási
módok, valamint növény és állatfajok megjelenésének ösztönzése, szőlőgazdálkodás segítése,
gyümölcsösök telepítésének ösztönzése,  hagyományos gyepgazdálkodás és rideg állattartás
támogatása).

3.) Közérdekű kérdések, javaslatok

Lakossági  résztvevő: olyan  kérdése  lenne,  hogy  helyi  vállalkozó  miért  nem  vállalhat  a
faluban munkát?

Kulin Miklós György polgármester: vállalhat, nem mondta senki sem, hogy nem vállalhat. 

Lakossági résztvevő: mindig idegenek csinálják a munkákat, nem lettek megkeresve, pedig
vannak egy páran. 

Kulin Miklós György polgármester: olyan vállalkozó kell, aki tud árajánlatot adni, számlát
adni.

Lakossági résztvevő: tudnak adni, azért lettek vállalkozók, miért nem lettek megkeresve ezek
az emberek, miért idegenekkel kell mindent megcsináltatni? 

Kulin Miklós György polgármester: nem pont így fogalmazna.

Lakossági résztvevő: így fogalmaz.

Kulin  Miklós  György  polgármester:   annyi  munka  folyt  a  faluban,  hogy  eléggé
kézenfekvőnek tűnt, hogy ha már itt vannak a nagy gépek…

Lakossági résztvevő: a burkolásokat ők is meg tudták volna csinálni, itt van Szász Károly, itt
van ő. 

Kulin Miklós György polgármester:  kérdezi, hogy milyen burkolásokat?

Lakossági résztvevő: a temetőnél a térkövezés, ilyen dolgokat ők is meg tudnak csinálni. 
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Kulin Miklós György polgármester:  nagyon igaz, csak azt a térkövezést csak közli, hogy
ingyen csinálták. 

Lakossági résztvevő: nem úgy hallotta. 

Kulin Miklós  György polgármester:   ha a  polgármestert  megkérdezte  volna,  akkor  úgy
hallotta volna. Csak az anyagot vásárolták meg, és így lett megcsinálva a térkövezés. 

Lakossági résztvevő: kérdezi,  hogy az önkormányzat  mellett  van az a fabódé, az milyen
összegbe került, jó lenne tudnia a népnek. 

Kulin Miklós György polgármester:  a fabódé 1.300.000 Ft-ba került, és borzasztóan sürgős
volt, mert le kellett bontani azt a kócerájt ott volt a garázs, a traktor, a falubusz minden. Ha
lebontják, akkor a 20-30 milliós kerti karbantartásra szolgáló gépezet szabadon lett volna, és
azon a héten 3-4 nap alatt kellett az az épület. 

Lakossági résztvevő: ezt helyi vállalkozó mind meg tudta volna csinálni. 

Kulin Miklós György polgármester:  elhiszi,  de így adódott,  de vannak itt  még nagyobb
munkák. Ennél a munkánál még 150 millió, ennél van fővállalkozó, nem tudják, hogy melyik,
de öten közbeszerzési  eljárásban vannak,  és valaki  lesz a fővállalkozó és nekik kikötötte,
amikor  beszéltek  erről,  hogy  foglalkoztasson  alvállalkozóként  helyi  kőműveseket,
asztalosokat, ácsokat. Az egy piti munka volt, és nagyon sürgős és gyors volt. 

Lakossági résztvevő: jó drága munka volt. 

Kulin  Miklós  György polgármester: nem tudja  mennyire  drága,  ami  sürgős,  az  mindig
drága. Ha rendbe vannak 30 millió forinttal a közterületek karbantartására szolgáló gépek,
akkor talán megérte a 1.300.000 Ft-ot. 

Lakossági résztvevő: nemcsak erről beszél, hanem a fák bontása meg ilyenek. 

Kulin Miklós György polgármester: a bontásra, akkora gépek voltak itt, hogy azok gyorsan
tudták végezni, el kellett szállítsák, nem hitte, hogy itt valakinek ekkora kapacitása van. 

Lakossági résztvevő: pedig van. 

Kulin Miklós György polgármester: meghallgatja, azért van a közmeghallgatás.

Lakossági  résztvevő: miért  nem a  helyi  vállalkozók,  ott  van  a  festés,  az  önkormányzat
festése, azt miért nem lehetett helyi vállalkozóval elvégeztetni, van kettő is három is? 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  nem  pont  festés  volt,  hanem  felújítása  volt  a  hat
szobának és abba klíma berendezés, villany szerelés, mindenféle kőműves munkák, asztalos
munkák, tehát elég sokrétű feladat volt, pályázati pénzből volt, amivel el kell számolni.

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy miért nem lett kiírva a pályázat. 

Kulin Miklós György polgármester: megérti, hallotta a mai testületi ülésen, hogy Horváth
Károly, Szász Károly is, illetve az úr is mondja, hogy ilyen munkákra vállalkoznak, eddig piti
kis munkák voltak.

Lakossági résztvevő: 2-3 millió forint mindenkinek jól jön.
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Kulin Miklós György polgármester:  majd a templom felújításnál  is lesz egy vállalkozó,
majd a Balázzsal intézik, hogy és mint lesz, akkor annak is meg fogják mondani, hogy tessék
itteni alvállalkozókat foglalkoztatni,  ugyanúgy, mint a református templomnál. A katolikus
templomnál 30 millió, a reformátusnál 40 millió, itt meg 150 millió és akkor lehet, mert a
fővállalkozó intézi, hogy milyen árajánlata van, milyen számlája van, ÁFA-s, nem ÁFA-s,
kisvállalkozó, nagyvállalkozó, és lebonyolítja az önkormányzatnak csak a fővállalkozóval kell
elszámolni. Ha ilyen javaslat van, akkor meg fogják csinálni. 

Lakossági résztvevő: had egészítse ki az előtte szólót azzal, hogy az 1,3 millió, az egyébként
1,7 millió és a múltkori szeptember 25-i ülésen jegyzőkönyvbe lett mondva, hogy 2,5 millió
forint… 

Kulin Miklós György polgármester: ezt már letárgyalták a testületi ülésen… 

Lakossági résztvevő: csak nem igaz az 1,3 mert az ÁFA-t fizeti az önkormányzat…

Kulin Miklós György polgármester: 1,3 volt + ÁFA az 1,6.  

Lakossági résztvevő: akkor nem 1,3. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy van valami probléma ezzel?

Lakossági résztvevő: szeptember 25-i jegyzőkönyvbe mondta, hogy 2,5 ma jegyzőkönyvbe
mondták,  hogy 1,6 itt  meg 1,3 van.  Meg lehet  nézni a  jegyzőkönyvet,  de nem is e miatt
szeretne  beszélni.  Egyébként  első  ilyen  észrevétele,  hogy  helyiek  tudjanak  dolgozni,  pár
hónappal  a  megválasztása  után  pont  a  temetőnél  többen  felajánlották,  hogy  tudtak  volna
segíteni, hogy a fakivágás bizonyos részét csinálják. Az gondolja, hogy ez az igény, hogy a
helyiek legyenek figyelembe véve ez nem új keletű, ezt két éve mondják és szerinte ezt már
meg  kellene  hallani.  Kettő  kérdése  lenne,  az  első  a  kultúrház  felújításával  kapcsolatos,
örömmel hallja, hogy egyrészt meg van nyerve a pénz és azt is, hogy zajlik a közbeszerzés,
viszont nem látott  és nem is hallott  semmilyen tervről,  gondolja,  hogy anélkül  nem lehet
közbeszerzést indítani. A falu életében ez lesz a legkomolyabb beruházás eddig, a kultúrház
gyakorlatilag a lakosság épülete lesz, tehát akik itt laknak, itt fordulnak meg…

Kulin Miklós György polgármester: azért harcol, hogy meg legyen a pénz és a kivitelezés
is.

Lakossági  résztvevő: az  lenne  a  kérése,  gondolja,  hogy  ezt  a  testület  eldöntötte,  de  ők
semmilyen információval nem rendelkeznek, hogy fog kinézni, mi fog vele történni. Tehát ha
van egy ilyen közmeghallgatás, mint most ez, vagy lehetett volna egy évvel ezelőtt is, vagy
fél  éve,  tényleg  kíváncsian  várják,  először  is  ez  nem kívánságműsor,  hanem jogszabályi
kötelezettség, hogy évente egyszer legyen…

Kulin Miklós György polgármester: ezért van most. 

Lakossági résztvevő: és ezért nem volt két évig, tehát ez nem az ő kívánsága, hanem ez egy
jogszabályi kötelezettség, csak pontosítani szeretne, ez olyan mint az 1,3 ami egyébként 1,6.
Kérdezi, hogy tehát, mikor láthatják, mit lehet tudni a tervekről, kivel fogja megosztani, vagy
egyedül eldönti ezek szerint már el is döntötte, mert ezek szerint zajlik a közbeszerzés. 
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Kulin Miklós György polgármester:  ez így elég nehéz kérdés, a közbeszerzés előkészítése
zajlik nyilván, de attól függetlenül, hogy ezt a testülettel megbeszélték, nyilvánvaló, ahogy az
úr nem tud róla, úgy mindenki mondhatja „ő sem tud, ő sem tud”, ezzel kapcsolatban…

Lakossági résztvevő: az a baj, hogy nem tud senki semmit. 

Kulin Miklós  György polgármester: ezzel  kapcsolatban úgy érzi,  hogy körülbelül  annyi
munkát  elvégez,  amennyit  el  tud végezni.  Nagyon szépen kéri  és kérte  is  Alpolgármester
Urat, hogy a kommunikációs dolgot vegye át, tegyen fel anyagokat a honlapra, vagy ilyesmi,
ő nem fog ennél több kommunikációs munkát végezni, mert nincs hozzá idő és erő, hanem
ezeket a munkákat elvégzi, amelyeket győzi és amelyek kitöltik az éjjelét-nappalát nagyjából
és akkor megkéri Balázst, mert gondolja, hogy ő szívesen felteszi az ilyen témákat. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: két  kiegészítést  tenne,  hogy  nem  kérték,  hanem  ő
ajánlotta fel, hogy legyen megfelelő kommunikáció, egyrészt amikor megalakult a jelenlegi
testület, akkor is már érezte, hogy három-négy fórumon rendszeres kommunikációt lehetne
folytatni, ez van, mint, ami most van, mármint állapot szempontjából. A másik pedig az, hogy
magát ő ebből kivonja a kultúrház felújításával kapcsolatban, hogy vele konkrétan ez nem lett
megbeszélve, mármint a tervezéssel kapcsolatban is és a tervezési szerződés megkötéséről is,
ugyanígy,  mint  mindenki,  bárki,  aki  éppen  csinálta,  ugyanúgy az  internetről,  a  honlapról
értesült és ennyi, ez a két kiegészítése lenne. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  az  is  része  a  kommunikációnak,  hogy  felkerül  a
honlapra. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a kommunikációt természetesen vállalni fogja nagyon
szívesen. 

Lakossági  résztvevő: gondolja,  hogy  elfogadtak  valamilyen  tervet,  vagy  legalább  egy
látványtervet, ami alapján elindult a folyamat.

Horváth Károly képviselő: nem.

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi Horváth Károly képviselőt, hogy nem is látta a
látványtervet  a komputerben,  csak oda kell  jönni  és megmutatja.  Nem fog mindenki  után
odamenni és kérlelni…

Lakossági résztvevő: a falu legnagyobb beruházásáról beszélnek 150 millió forintról és a
polgármester elé kell járulni, hogy egy szaros tervet megnézhessenek. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: nem  kell  járulni,  meg  kell  kérdezni,  vagy
megbeszélni…

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy minden hónapban ők menjenek oda, hogy mi történik a
faluban, vagy, hogy van ez? 

Lakossági résztvevő: szerinte nagyon rossz a megközelítése ennek a munkavégzésnek és azt
gondolja,  hogy  az  angol  nyelve  a  polgármesternek  az  nagyon  jó,  és  ha  valaki  lefordítja
pontosan tudja, hogy a közt azt szolgálja és nem pedig uralkodik felette. Az információt pedig
meg kellene osztani és nem pedig sorba állva nekik kellene könyörögni érte. Amikor még
egyszer mondja, hogy a falu életébe eddigi legkomolyabb beruházásáról fognak beszélni, amit
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közpénzből nyert el a település. Legyenek konkrétak, kérdezi, hogy akkor mikor és milyen
formában lehet megnézni a rendelkezésre álló terveket?

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja,  hogy  vegyék  figyelembe,  hogy  mennyi
veszélyhelyzet volt közben, mennyi olyan Covidos helyzet…

Lakossági résztvevő: ez vicc, ez nem válasz, szeretnének egy időpontot és azt, hogy milyen
formában lehet megnézni…

Kulin Miklós György polgármester: nem azt mondta, hogy most nem mutatja meg, csak
nem lehet azt mondani, hogy miért nem mutatta meg amikor pont veszélyhelyzet volt, amikor
pont kórházban volt.  Azért egy kicsit pörögtek a dolgok, és rengeteg dologról számolt be,
amelyek megtörténtek megvalósítások. Nem pont azután járt, hogy mindent mindenkivel meg
tudja beszélni, de az volt a kérése, hogy mondjon egy időpontot, amikor meg lehet nézni a
terveket. Innen 10 perc a faluház, illetve az iroda, az asztalon voltak most is, már többször
mutatta máskülönben, hogy ott van az asztalon, azok a tervek, de meg lehet nézni most 5
percen belül, 10 percen belül. 

Lakossági résztvevő: a polgármestere ennek a  településnek ez,  amit  most csinál  az egy
cirkusz az egy bohóckodás, az lenne a feladata…

Kulin Miklós György polgármester:   nem kért semmilyen minősítést, és vissza is utasítja
ezt a minősíthetetlen viselkedést  már egyszer megcsinálta a kultúrházban. Csak szárazon a
tényekről, mikor akarja megnézni?

Lakossági résztvevő: nemcsak ő, hanem sokan mások is meg szeretnék nézni. Miért nem
hozta ide napirendi pontnak? 

Kulin Miklós György polgármester: mert nem volt, nem mondta senki. 

Lakossági résztvevő: akkor szerinte ez is benne lesz a jegyzőkönyvbe, hogy nem sikerült
elérni,  hogy  a  polgármester  a  falu  felé  biztosítsa  azt,  hogy  mindenki  betekinthessen  a
tervekbe.

Kulin Miklós György polgármester: nem kell bevenni a jegyzőkönyvbe…

Lakossági résztvevő: de ez a valóság…

Kulin  Miklós  György  polgármester: azt  mondta,  hogy  egy  percen  belül  meg  tudja
mutatni…

Lakossági résztvevő: ez nem így működik nem fognak odamenni harmincan és este nyolckor
elkezdik a nézni a gépet? 

Kulin  Miklós  György  polgármester: nem,  az  asztalon  van  ilyen  köteg,  rajzok
dokumentációk, minden. Kérdezi, hogy akkor hozza ide? 

Lakossági  résztvevő: egyébként  nem ártott  volna,  és  akkor  ki  lehetett  volna  vetíteni,  de
egyébként normális helyen ezt először megmutatják a falu lakosainak, véleményt kérnek róla
és nem pedig diktatórikusan egyedül eldönti és utólag meg magyarázkodik…

Kulin Miklós György polgármester: nem  kell jelzőket használni, nem hiszi, hogy diktátor
lenne….
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Lakossági  résztvevő: ez  a  folyamat  tényszerű  leírása,  úgy  tudja,  hogy  még  a  testületi
tagokkal  sem  egyeztetett  semmilyen  szinten  a  tervekről  és  az  előzményekről.   Amikor
csodálkozik  azon,  hogy  bizalmatlanság  van  a  testületben,  akkor  ezeken  kellene
elgondolkodni,  hogy  milyen  okokat  adott  rá  az  elmúlt  két  évben,  hogy  nem  tudnak
személyével  együttműködni.  A második  kérdése  még  kellemetlenebb  lesz,  de  ezt  muszáj
feltennie, nagyon örülne, hogy ha a falunak lenne egy olyan polgármestere, aki nagyon sokat
dolgozna a faluért,  hatékonyan, eredményesen és ezért  még egy ilyen szegény falu bármit
kifizetne szerinte.  Viszont ugyanebben a teremben voltak többen, több mint két éve, 2019
szeptemberében amikor tett a polgármester úr mindenféle ígéretet,  többek között azt,  hogy
pillanatokon belül létrejön egy alapítvány és azért dolgozik főállásban fizetéssel, hogy nem
emlékszik  pontosan,  hogy  a  fizetése  felét,  vagy  az  egészet  ebbe  az  alapítványba  fogja
befizetni, ami nagyon nagylelkű és nemes felajánlás volt, amit legalább harmincan-negyven
hallottak. Viszont nem tudnak sem erről, sem az alapítvány létrejöttéről. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: azt  hiszi,  hogy  itt  mindenki  nem  tudja,  de  azért
tudhatja is tulajdonképpen, nem olyan nehéz, hogy Magyar Péter hozta a településre, és ő
mutatta be, és úgy került sor arra a bemutatkozásra, beszélgetésre, hogy és mint lesz majd.
Magyar Péter megígérte, hogy megcsinálja az alapítványt, jogász, édesapja ügyvéd, Balázs is
tudja ő is beszélt Magyar Péterrel,  „ne nincs meg, ne nincs meg”. Sajnálja, de nem fogja az
alapítványt megcsinálni,  ha valaki megcsinálja,  akkor nagyon szépen megköszöni, Magyar
Péternek volt ideje két évig ezt megcsinálni, nem sikerült, megcsinálják bármikor, a szavát,
amit ígért, állja is.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: volt egy-két pontatlanság, amire szeretne két mondatot
mondani. Még a pályáztatással kapcsolatban elmondja, hogy ezek akkora munkálatok nem
voltak, nem kell pályáztatni, hanem beszerzési eljárást kell lefolytatni és ott vállalkozókat kell
megkeresni.  A  közmeghallgatással  kapcsolatban  elmondja,  hogy  évente  egyszer  kötelező
tartani,  viszont  a  tavalyi  és  idei  év  jelentős  részében veszélyhelyzet  volt,  most  is  az  van
egyébként, most már speciális szabályok szerin,t és az volt a szabály például tavaly is ebben
az  évvégi  „közmeghallgatási  időszakban”, hogy  a  képviselő-testület  hatáskörét  a
polgármester  gyakorolja,  ezért  abban az időszakban nem lehetett  közmeghallgatást  tartani.
Tehát ilyen értelemben nem történt jogszabálysértés. A tervezési szerződés megkötése olyan
időszakban  volt,  amikor  úgyszintén  a  veszélyhelyzet  az  a  fajtája  volt  érvényben,  hogy a
polgármester gyakorolja a képviselő-testület hatáskörét. 

Lakossági résztvevő: köszöni szépen. Azt ugye komolyan nem vonják kétségbe, hogy a falu
legkomolyabb 150 milliós beruházásáról, ami a falu közéletének a helyszíne lesz, most is az,
azért ülnek itt annak a jövőbeli látványtervét legalább megmutatja, sőt kulturált hozzáállás az,
hogy előzetesen egyeztet, mielőtt még bármilyen döntést hoz. Nem tudja, de itt eddig ez volt.

Kulin Miklós György polgármester: nem késtek le semmiről, ez egy jó ötlet volt, hogy ki
lehet vetíteni projektorral, meg lehet mutatni a terveket, a helyszín adott, bármikor. Az asztal
közepén áll egy ilyen adag terv. 

Lakossági résztvevő: ki lett fizetve 10 millió forint a tervekre. 

Lakossági résztvevő: azt nem tudja, kérdezi, hogy ki van fizetve a tervekre 10 millió forint?

Kulin Miklós György polgármester: az,  hogy a terv ki van fizetve,  kérdezi,  hogy mi a
probléma ezzel. Ha valaki elvégzett egy tervezői munkát, akkor az nyilván ki van fizetve. 
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Lakossági résztvevő:  kérdezi, hogy ha a falu nem ért vele egyet, vagy más az elképzelése
akkor ki van dobva a kukába? A falunak lesz építve, nem a tervezőnek. 

Kulin Miklós György polgármester:  ez egy felújítás, nem lesz ledózerolva, nem építenek
toronyórát lánccal, sem héttornyot, csak egyszerűen fel lesz újítva, ez egy felújítási terv és
nem tudja, hogy mi nem lesz megfelelve. Köszöni a kérést, hogy szeretnék látni, bemutatja és
akkor lehet mondani, hogy még milyen igény van. 

Lakossági résztvevő:  ezt a 10 milliót sem hallotta, de olyan információt hallott, hogy ezt a
pályázati támogatást 2021. december 31-i felhasználási határidővel kapta a falu. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy mi a probléma, nem érti?

Lakossági résztvevő: 2021. november vége van és egy hónap múlva lesz egy határidő és egy
kapavágás sem történt, még a kivitelező sincsen kiválasztva. 

Kulin Miklós György polgármester: úgy illene a lakosságtól, hogy megkérdezze….

Lakossági résztvevő: nem lehet polgármestertől kérdezni, mert általában…

Kulin Miklós György polgármester: akkor kérdezze meg mástól…

Lakossági  résztvevő: nagyon  sokszor  sétál  el  ebédidőbe,  és  zárva  van  az  önkormányzat
épülete…

Kulin  Miklós  György polgármester: legtöbbször  Kővágóörsön van,  és  nem tudta,  hogy
ellenőrzi, mikor jön, mikor megy és este későn hánykor és szombat, vasárnap hánykor, nem
olyan a munkaideje. A munkaideje több mint nyolc óra, nem kevesebb, nem kell, hogy ott
üljön. Fejezzék be ezt a kérdést, kérdezi, hogy érdekli-e, hogy mikorra van a pályázatnak a
megvalósítási időpontja. Kitől akarja megkérdezni? 

Lakossági résztvevő: most kérdezi polgármester úrtól.

Kulin Miklós György polgármester: 2022. december 31. 

Lakossági résztvevő: köszöni szépen, de szerinte az is szoros. 

Kulin Miklós György polgármester: akkor majd intézkednek, kérnek hosszabbítást, itt van,
aki a munkát végzi, és nemcsak kötekedik, hogy mi, miért és hogy van. 

Lakossági résztvevő: a polgármester munkaidejével kapcsolatban szeretne kérdezni, jártak
Barnagra  három hétig  dolgozni,  délben  a  polgármester  mindig  otthon  volt,  akkor  milyen
munkaidőről beszél?

Kulin  Miklós  György polgármester: ez  nagyon jópofa.  Délben vagy Kővágóörsön van,
vagy ha Veszprémbe van időpontja, akkor útba esik, megállhat otthon igaz? 

Lakossági résztvevő: munkaidőben nem úgy van. 

Kulin Miklós György polgármester: a munkaideje nem olyan, hogy ott kell ülnie nyolc órát
a gép előtt, ha éjjel 12-kor felhívják, akkor is dolgozik, ha home office-be van, akkor pláne. 

Lakossági résztvevő: ez most volt egy hónappal ezelőtt. 
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Lakossági  résztvevő:  kérdezi,  hogy  mibe  került  a  játszótér  és  a  focipálya.  Mi  van  a
focipályába annyi pénz beleölve, amit nem is használnak. Azért, hogy rúgjanak egy kezdő
gólt azért 1 millió forint egy kicsit sok. Sajnálja, hogy annyi pénz bele lett ölve a semmiért.
Azért, hogy a három unokája oda megy néha, mert azok használják, de senki más. Meg a
polgármester rúgott egy kezdő gólt egy millióért, ő is elrúgta volna 1 millióért. 

Kulin Miklós György polgármester:  neki sem adták a zsebébe, vigyázzon, hogy mit beszél.

Lakossági résztvevő: inkább ráköltené a henyei gyerekekre, erre a kevés gyerekre, semmibe
vannak véve a helyiek, csak a nyaralósok, a falusiak nullák, pedig itt élnek tudják, hogy mi
folyik a Káli-medencében. 

Kulin Miklós György polgármester: ezeket tisztázták most a testületi ülésen, megnézték a
számlákat.

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy mennyibe került?

Kulin Miklós György polgármester: 2,4 millióba.

Lakossági  résztvevő:  annyit  szeretne  mondani,  a  falu  nevében  is,  hogy  ez  a  beszámoló
nagyon,  de  nagyon  gyér  volt.  Egyszerűen  nem  volt  beszámoló  a  falu  ügyeiről.  Kérdezi
először, hogy az önkormányzat területén mennyibe került az elbontás, de konkrét választ kér,
nem  ilyet,  hogy  így,  úgy…  Konkrét  választ  kér,  hogy  mi  az  elképzelés  a  garázs  és  a
szerszámos  bódé  helyére.  
A fabódé, amit mondott polgármester úr, hogy 1,6 millió forint, ha összeáll a falu népe és
össze nem rakja párszáz ezerből, nem 1,5 millióból, akkor leszedi a körmét. Még nem számolt
be  a  polgármester  úr,  hogy mennyien  laktak  az  önkormányzatnál,  mennyi  bevétel  lett  és
mennyi a kiadás. A polgármesternek ezt tudnia kell és a falut tájékoztatni kell. 

Kulin Miklós György polgármester: nem gondolta volna, hogy ez…

Lakossági  résztvevő:  pedig  erre  gondolni  kell.  Még  a  bontás  üggyel,  arról  sem kaptak
tájékoztatást, hogy hova került az új ajtó, ablakok, kövek, téglák és milyen bevétel lett abból,
ha el lett adva, vagy csak úgy el lett… Ők pedig fizetik a 2,5 millió forintot, mert kb. annyiba
került a bontás és akkor a kő, a tégla, új ajtó, ablakok, fedőfák mind eltűntek, csak egy kicsit
gondolkodni kellene. Volt beszélve a nyolc óra munkaidőről, emlékszik a polgármester úr,
amikor  ő  mondta  az  alakuló  ülésen,  hogy  minek  ide  főállású  polgármester  ekkora  80
személyes faluban. Akkor polgármester  úr majdnem lehurrogta őt,  és most is megkérdezi,
hogy minek ide főállású polgármester ennek a 80 lakosú falunak. Látja, hogy a polgármester
mikor megy el, mert akár hányszor megy a postaládához autó nincs itt. Ne magyarázza meg,
hogy minden nap Kővágóörsön ügyet intéz, mert ilyen nincsen. 

Kulin Miklós György polgármester: körülbelül minden nap ott van. 

Lakossági résztvevő: a nyolc óra, az nyolc óra. 

Kulin Miklós György polgármester:  nem gondolta,  hogy a lakosság így stoppolja, hogy
ledolgozza-e a 8 órát. 

Lakossági  résztvevő:  aki  dolgozik  nyolc  órába,  annak  a  nyolc  órát  le  kell  dolgozni.  A
bányába dolgozott leszállt ½ 6-kor és ½ 2-kor engedték ki. 
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Lakossági  résztvevő: ez  az  azért  téma,  mert  a  falu  történetébe  még nem volt  olyan,  aki
főállásban látta volna el a polgármesteri széket. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: lehet,  hogy  ez  hiba,  miután  azt  mondta,  hogy  a
fizetését beadja az alapítványba, egyáltalán nem gondolta, hogy ez hiba, ha eltelik a két év,
akkor ki lehet számítani, hogy az mennyi. 

Lakossági résztvevő: nincsen alapítvány. 

Kulin Miklós György polgármester: megkérik Balázst és lesz egy hónapon belül. 

Lakossági résztvevő: szegény Balázstól ezen a közmeghallgatáson…

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen

Lakossági  résztvevő:  mást  nem  hallottak  ezen  a  gyűlésen,  csak  keverte  a  dolgokat  az
alpolgármesterrel. 

Kulin Miklós György polgármester:  elmondta, hogy mi az, amit ő csinált és mi az, amire
megkéri az alpolgármestert. 

Lakossági résztvevő: már az alakuló ülésen megmondta, hogy ez egy nagy csalás volt. A falu
nem kérte fel ide polgármesternek, ez tény. Idehozta a Magyar Péter, és ezért adta be 16 óra
előtt 15:45 órakor az ajánlópapírját és így lett polgármester. Hiába csinál grimaszokat, ez az
igazság. 

Kulin Miklós György polgármester:  csodálkozik a hozzáállásán.

Lakossági résztvevő: ezen ne csodálkozzon, mert ezt a Péternek is megmondta, hogy ez egy
nagy csalás volt. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:   kérdezi,  hogy  akkor  nem  érdekes,  hogy  a  többi
kérdésre adjon választ?

Lakossági  résztvevő: köszöni  szépen,  nagyon  boldog,  hogy  ilyen  polgármestere  van  a
falunak. 

Kulin Miklós György polgármester:   kérdezte, hogy mi a terv Kossuth utca, Petőfi utca,
önkormányzati hivatal és katolikus templomnál. Azon a területen a nagyon csúnya kócerájt
lebontották,  ahol  kertesítve  lesz,  fák  lesznek  ültetve,  virág  lesz  és  térkövezés  egészen  a
templomig,  hogy  lehessen  normálisan  közlekedni  az  udvaron.  Továbbá  a  falubusznak  a
garázsáig is térkövezés lesz. Szép rendezés lesz, ha megkérdezik, akkor az ember megmondja.

Lakossági résztvevő: ezt mindet el kell mondani a falu népének. 

Kulin Miklós György polgármester:  nem tudta, hogy hány órát tarthatja ezt az előadást ma,
úgy gondolta, hogy elmond pár témát, ami gondolatébresztő.

Lakossági résztvevő: aztán elballaghatnak haza. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  annyira  ellenséges  a  fellépése,  nem  tudta,  hogy  
érdekli-e még a válasz. 

Lakossági résztvevő: nemcsak őt érdekli, hanem a falu népét is. 
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Kulin Miklós György polgármester: látszik, hogy dolgoznak rajta. 

Lakossági résztvevő: konkrét választ még nem kapott ebből. 

Kulin Miklós György polgármester: ott  az udvaron meg lesz a garázs a  falubusznak,  a
traktornak,  pótkocsinak,  ott  van a szerszámraktár  stb.,  kert,  fű,  fa,  padok rendes civilizált
kinézete lesz, nem úgy, mint eddig. 

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a bástya?

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy minek kell az?

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy minek a bástya?  Kérdezi, hogy a polgármester lakásánál
nincsen bástya, kerítés?  Ne magyarázza meg, hogy nem kell oda bástya! 

Kulin  Miklós  György polgármester: ez  ízlés  dolga,  ezen  lehet  vitatkozni.  Akár  melyik
kisebb városba elmegy, van egy tér és ott áll a templom, nem a kerítés a lényeg, hanem az
szabadba van.

Lakossági résztvevő: ez falu.

Kulin Miklós György polgármester: azért, mert ott van a bástya, nem jelenti azt, hogy az
örökre ott lesz. Nem olyan szépség az a bástya. 

Lakossági résztvevő: most aztán nagyon szép. 

Kulin Miklós György polgármester: még nincsen kész. 

Lakossági résztvevő: ott lesz a kerítés helyén a növény. 

Kulin Miklós György polgármester: fák lesznek, kérdezi, hogy azzal mi a baj?

Lakossági résztvevő:  akkor cseréljen, a házának a kerítését hozza ide, innen pedig elviszi
haza a sövényt. 

Kulin Miklós György polgármester: építészek, tervezők egy kicsit más tanácsot adtak. 

Lakossági  résztvevő: a  polgármesternek  is  kellett  volna  lenni  egy  elképzelésnek  és
elmondani, hogy így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni. Ha építkezik valamit, akkor tudja,
hogy mit akar. 

Lakossági résztvevő: a falu lakosai ahhoz voltak szokva, ott mindig is kőbástya volt. 

Lakossági résztvevő: nem volt olyan rossz az a bástya. 

Kulin Miklós György polgármester: egybe volt azzal a kóceráj garázzsal…

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen

Kulin Miklós György polgármester: lehet ezen vitatkozni, most épül az új garázs.

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy az mennyibe kerül már megint, pedig kell építeni, mert
nem lehet kint hagyni a buszt, a traktort, meg mindent. 

Kulin Miklós György polgármester: épül, majd nézze meg arra a könyvtár felé. 
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Lakossági résztvevő: nem olyan régen költöztek a faluba, nem nagyon akar vizet zavarni, de
például kérdezi, hogy nyáron a quadosok mit keresnek a dombon, és a cross motorosok, előző
hétvégén is  itt  voltak.  Kérdezi,  hogy ez ellen nem lehetne valamit  tenni,  úgy tudja,  hogy
természetvédelmi terület, Natura 2000-es terület. Nem tud a falu fellépni ez ellen?

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  quadosokkal  és  a  motorosokkal  kapcsolatban
valószínűleg egy véleményen vannak, a legutóbbi ülésen itt volt a tapolcai rendőrkapitányság
illetékes képviselője, és azt mondta, hogy nem tudnak ellene semmit sem tenni, mert sokkal
gyorsabbak, mint a rendőrautó. Sajnos az önkormányzat sem tud mit tenni.

Lakossági résztvevő: a vendégszobákra nem kapott választ. 

Kulin Miklós György polgármester:  még nagyobb hibát fog elkövetni, ha már mondták,
hogy diktatúra van és egyedül csinál mindent, de mégis csak van testület és munkatársai, jelen
van Emi, aki egész évben az összes számlát írja, számolja, a könyvelésnek leadja. Kérdezi
Emit (Kulcsárné Bertalan Emília), hogy 2020-ban kb. mennyi volt a bevétel a szálláshelyből,
mert elég szép összeg volt. 

Lakossági résztvevő: minden nap voltak. 

Lakossági résztvevő: (Kulcsárné Bertalan Emília önkormányzati dolgozó) elmondja, hogy
2020-ban úgy 6 millió forint volt a bevétel. 2021-ben nem tudja pontosan 2-2,5 millió forint.

Kulin Miklós György polgármester: kicsit lecsökkent a Covid miatt az idén. 

Lakossági résztvevő: az kevés. 

Kulin Miklós György polgármester: a többit hazavitte, most mit mondjon, ha már ilyen a
hangulat. Ilyen butaságon nem lehet túlozni, hogy hány turista ment, hány éjszakát fizetett ki. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: olyan szempontból fontos, mivel ez a falunak az egyik
fő bevételi forrása, ez fontos. 

Kulin Miklós György polgármester: belátja, hogy fontos, a testületi ülésen megbeszélték, és
a könyvelésből megmondta. 

Lakossági résztvevő: ott mindent megbeszélnek, itt meg nem tudnak válaszolni. 

Kulin Miklós György polgármester: meg volt a válasz a tavalyi évben 6 millió forint volt,
az idei évben egyelőre 2 millió valamennyi.

Lakossági résztvevő: azt mondta a polgármester, hogy két év alatt most jutottak oda nagy
nehezen, hogy falugyűlést tudnak tartani, lehetett volna tavaly is, mert meg lehet nézni, hogy
hányan vannak, mert 50 vagy 60 személyig lehetett tartani. 

 Kulin Miklós György polgármester: a Jegyző Asszony válaszolt, hogy lehetett-e ezen kívül
máskor testületi ülést tartani, vagy csak ez az első a két év alatt, amit lehetett. 

Lakossági  résztvevő: bizonyos szakaszokban lehetett,  nem igaz,  hogy nem lehetett,  csak
most először, május vége óta eleve lehetett. 

dr.  Szabó Tímea címzetes  főjegyző: azt  nem mondta,  hogy azóta  nem lehetett.  A nyár
folyamán változott a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás a tekintetben, hogy már nem a
polgármester gyakorolja a testület hatáskörét, hanem a testület saját magának. Tehát ez igaz,
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hogy akár lehetett volna korábban is. A tavalyi évben pedig valamikor március elején került
kihirdetésre  a  veszélyhelyzet,  melynek  valamikor  júniusba,  júliusba  lett  vége,  majd  utána
november 3-án került újra elrendelésre, és az gyakorlatilag a mai napig fennáll. Tehát ez igaz,
hogy  volt  olyan  szakasza  az  évnek,  amikor  lehetett  volna  tartani,  ez  jogos  felvetés.  Azt
mondta az előbb is, hogy a közmeghallgatásoknak egyébként tipikus időszaka az év vége
szokott lenni, abban egyébként veszélyhelyzet volt. 

Lakossági  résztvevő: köszöni  szépen.  Egyébként  ez  nem  teljesen  igaz,  mert  a  múltban
rendszeresen  volt  nyáron,  azért  mert  itt  nemcsak  helyiek  vannak,  hanem  nagyon  sok
ingatlantulajdonos  is,  akinek  szintén  van  nagyon sok  fontos  kérdése,  legalább  háromszor
annyi  ingatlantulajdonos  van,  mint  helyi  lakos  és  azoknak  is  vannak  szempontjaik,  akik
november végére egy esős, télies időben nem tud lejönni. Nem akarja feszegetni, de kérdezi
Jegyző Asszonyt, hogy mennyi település tartozik hozzá. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: 8 település.

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy tud mondani olyan települést, ahol az elmúlt két évben
nem tartottak közmeghallgatást? 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: igen tud mondani. 

Lakossági résztvevő: tud olyat a környéken legalább hármat, ahol volt, vagy falufórum volt
helyette, mert azt is lehet. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az 50 fő vonatkozásában, lehet, hogy rendezvényeknél
ez volt a szabály, de a közmeghallgatás nem rendezvénynek minősül, tehát ott nem feltétel a
létszámkorlát. Révfülöpön és Salföldön volt közmeghallgatás, 6 településen pedig nem volt.
Lehet,  hogy az is  a  része volt,  hogy 2019-ben úgy tudja,  hogy a választások előtt  voltak
közmeghallgatások, tehát onnan az egy év az őszi időszakban járt volna le. 

Lakossági résztvevő: azt azért megállapította az utóbbi két évben, hogy ez a falu a csőd felé
nagyon hajt, csúsznak lefelé. Hiába mondja a polgármester, hogy megcsinálták az utat meg a
temető  felé  azt  a  …  nem  ez  az  igazi  fejlődés.  Azt,  hogy  valamit  a  faluban  segítene  a
polgármester, azt még nem vette észre. Lenne egy olyan javaslata, hogy legtöbbet ér, ha a
felmondását beadja, és elballag haza.

Kulin Miklós György polgármester: köszöni szépen.

Lakossági résztvevő: nem akarta megsérteni, elnézést kér, csak megmondta a véleményét.  

Kulin Miklós György polgármester: azért sikerült. 

Lakossági résztvevő: nyugodtan lehetne firtatni, hogy miért kellett a polgármesternek eljönni
Barnagról, mert azért vannak ott ismerősei, nem akar személyeskedni. Arra nem kapott még
választ, hogy a Péter 15:40 órakor leadta a jelölőlapot…

Kulin Miklós György polgármester: nem tudja, hogy milyen választ vár. 

Lakossági résztvevő: arra, hogy csalás volt. 

Kulin Miklós György polgármester: semmiféle csalás nem volt, visszautasítja. Ha a csalás
volt, akkor jelentse fel a Jegyző Asszonynál. 

Lakossági résztvevő: ha legközelebb megérik, akkor egy perccel előbb adják le a jelölést. 
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Kulin Miklós György polgármester: vagy feljelentést tehet a rendőrségen, az ügyészségen. 

Lakossági résztvevő: nem megy ilyen helyre. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy akkor volt csalás, vagy nem volt csalás. 

Lakossági  résztvevő:  nem volt  csalás,  csak  egy  kicsit  kellemetlen  volt,  furcsa,  hogy 15
perccel előbb adta le a jelölést…

Kulin Miklós György polgármester: sajnálja, hogy ilyen rossz véleménnyel van. 

Lakossági résztvevő: kíváncsi lenne még, hogy lehetne-e tudni, hogy a kifizetett összegekből
mennyi volt az anyag és mennyi volt a munkadíj?

Kulin Miklós György polgármester:  lehet tudni, van számla mindenről, nem tudja fejből,
hogy mi mennyi. 

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy ki lehet nyomtatni?

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  Kővágóörsön,
lehet menni megkérdezni. 

Lakossági résztvevő: egy kicsit sokalja az 1,3 milliót, 500.000 Ft-ba nem került az az anyag.

Lakossági  résztvevő:  ha  úgy veszik,  akkor  az  viszi  el  onnan  a  cuccot,  aki  akarja,  mert
annyira sürgős volt, ha a falu népe összeállt volna, akkor összeütötték volna. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  nem  akar  ezzel  vitatkozni,  mert  biztos  benne,  de
nagyon sok ilyet hall, hogy „volna, volna”…,  „én megcsináltam volna a negyedéből” nem
csinálta meg senki. Ilyeneket könnyű mondani, de nehezebb megcsinálni. Cseréljenek helyet
és akkor meglátják, hogy ki mire képes. Jól felszított hangulat van, úgy hogy olyan sokáig ezt
nincs kedve fokozni.  Kérdezi, hogy van-e még kérdés. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: csak  annyit  szeretne  mondani,  nem  konkrétan  ide
tartozóan, hogy köszöni szépen, hogy mindenki eljött. Nem fogja elvenni a búcsúzásnak, a
zárszónak a feladatát,  de,  hogy ilyen sokan eljöttek ez előremutató  dolog.  Egyúttal  azt  is
szeretné megköszönni, mivel sok a jelenlévő, aki itt van, aki a múlt heti társadalmi munkán is
részt vett, ez nagyon jó példa lehet a jövőre nézve, hogy így is lehet. A másik pedig az, hogy
nem feltétlenül  kell  minden  egyes  döntés  mögött  a  testületi  egységet  sejtetni,  mert  nem
feltétlenül  vannak információval  jobban elárasztva,  mint  a lakosság. Ezeket  szerette  volna
csak és köszöni még egyszer, hogy mindenki eljött. 

Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a jelenlétet, a konstruktív hozzászólásokat,
az építő javaslatokat és a sok-sok segítséget, a közmeghallgatást 17:30 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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