
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2020.  február  14.
napján 08:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Közösségi Ház  Balatonhenye

Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
Csertán Balázs alpolgármester
Horváth Károly Ottó képviselő
Szász Attila képviselő
Szász Károly képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakossági résztvevő: 1 fő

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
teljes  létszámban  jelen  van,  így  határozatképes.  Ismerteti  a  meghívó  szerinti  napirendet,
melyet javasol kiegészíteni: Egyéb ügyekkel. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. február 14-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Balatonhenye Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
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2. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

3. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
    
4. Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

6. 2020. évi rendezvényterv elfogadása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

7. 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
     
8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
      
9. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
     
10. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

11. Balatonhenye Kossuth u. 54. szám alatti Vendégház szállásdíj meghatározása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

12. Közösségi színterek bérleti díjának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

13. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

14. Köveskel és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodásának módosítása  
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

       
15. Általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

16. Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

17. Polgármester szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

18. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 
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Szolgálat támogatási kérelme nyári táborozáshoz  
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

19. Közvilágítás iránti kérelem
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

20. Balatonhenye, 105/1., 105/2. hrsz.-ú ingatlanokon (temető) fakivágásra vonatkozó 
árajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

21. Egyéb ügyek 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  a  lejárt  határidejű  határozatokról  készült
jelentést, melyet javasol elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

jelentés elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést elfogadja.

1.) Balatonhenye Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  költségvetés  kiegyensúlyozott,  tartalék  is
rendelkezésre áll 4 millió forint összegben.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: annyi kiegészítést tenne, hogy az időközben az óvodai
hozzájárulás változott 58.028 Ft-tal többet kell majd átadni, és ezzel az összeggel csökken a
tartalék.

Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy a költségvetésben ez hol található. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: a  018030  kormányzati  funkción  ki  van  részletezve
kinek,  milyen összeget ad át az önkormányzat, és ott szerepel az óvodának pénzeszköz átadás
soron 894.868 Ft lesz. 

Csertán Balázs  alpolgármester: kérdezi,  hogy ugyan későbbi  napirend lesz  a  fakivágási
ajánlat elbírálása, de elfogadás esetén minek a terhére fog menni. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a temető fenntartáson belül egyéb szolgáltatás nyújtás
címen  szerepel,  összesen  660.000  Ft  összegben  már  betervezésre  került,  mivel  jelezte  a
polgármester úr. 
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Kulin Miklós György polgármester: amennyiben nincs több kérdés javasolja elfogadni a
2020. évi költségvetést. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ezen napirenden belül szükséges elfogadni a saját bevételeket és az
adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettséget az elkövetkezendő három
évre, illetve a tájékoztatási kötelezettséget. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.  § (2) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
   2020.  12.811 ezer Ft

                                                              2021.   9.650 ezer Ft
                                                              2022.   9.650 ezer Ft
                                                              2023.   9.650 ezer Ft.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
                       
                                                              2020. 0 Ft
                                                              2021. 0 Ft
                                                              2022. 0 Ft
                                                              2023. 0 Ft.

Kulin Miklós György polgármester: a tájékoztatási kötelezettséget is javasolja elfogadásra. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
módosítása 

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti az előterjesztést.

Dr. Szabó Tímea jegyző: ez a rendelet mellékleteiben tartalmazza az önkormányzat ingatlan
vagyonának a körét a felsőbb szabályozásnak megfelelő forgalomképtelen, üzleti vagyon és
korlátozottan  forgalomképes  vagyon  megosztásban.  Ezeket  a  mellékleteket  a  hivatal
átvizsgálta  és  talált  olyan  ingatlanokat,  amelyek  az  utóbbi  időszakban  kerültek  az
önkormányzat  tulajdonába,  azonban  ezek  még  a  vagyon  rendeletben  nem  szerepelnek.
Gyakorlatilag ezzel a három vagyontárggyal való kiegészülésről szól a rendelet módosítás,
illetve egy ingatlan van, ami időközben kikerült az önkormányzat tulajdonából, és ez törlésre
kerül a rendelet 3. mellékletéből. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 6/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása

Kulin Miklós  György polgármester: a szervezeti  és működési szabályzat  módosításában
csak technikai változások vannak. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a Balatonhenye Község Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

4.)  Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  az  előterjesztést  és  javasolja  rendelet
elfogadását.  

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

5.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Kulin Miklós György polgármester:  a tervet nemleges megjelöléssel javasolja elfogadni. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A 2020. évi közbeszerzési tervről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2020.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: folyamatos 

6.)  2020. évi rendezvényterv elfogadása

Kulin Miklós György polgármester: ezen napirenddel kapcsolatban előre bocsátja, hogy itt
rengeteg  változás  lehet.  Ismerteti  a  tervet  részletesen.  A  falunap  nagy  mértékben
megváltozhat,  mert  Csúri  Ákos  rendezvényszervezőt  magas  állami  helyekről  nagyon
bátorították, hogy a Kőfeszt rendezvényt terjessze ki a Káli-medencére, a falunapra augusztus
7.  napját  írták  be  előzetesen,  de  ez  a  rendezvény várhatóan  három napos  lesz,  és  ennek
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keretében  tartják  meg  a  falunapot.  Egy  füst  alatt  kiváló  művészek,  zenészek,  előadók,
népzene, néptánc várható. Ezek csak tervek, még a részleteket, illetve a finanszírozását nem
tudják,  állítólag  kapnak  rá  3  millió  forintot  a  három  napos  Kőfesztre  és  a  trianoni
megemlékezésre. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi, hogy kapnak támogatást?

Kulin Miklós György polgármester:  azt a támogatást, amit adni kell, azt meg fogja kapni
az önkormányzat.

Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy kitől fog érkezni az összeg. 

Kulin Miklós György polgármester: a Belügyminisztériumtól. Javasolja a terv elfogadását. 

Csertán  Balázs  alpolgármester: kettő  észrevételt  tenne,  az  egyik  a  disznóvágás,  ami
mindenkinek a megelégedésére zárult le, jól sikerült. A Falunappal kapcsolatban elmondja,
hogy jó dolog, hogy a Kőfeszt kiterjed Balatonhenyére, jó ötletnek tartja. Tisztában van a
dokumentum  jellegével,  hogy  ez  egy  rendezvényterv,  de  jobb  lenne,  ha  a  Falunapot
leválasztanák  a  Kőfesztről,  mivel  a  Kőfeszt  alapvetően  is  három  napos  program  lesz,
reményeik szerint sok érdeklődővel, teltházzal.  Inkább a Falunap legyen júliusban, így két
alkalommal  lehet  érdeklődőket,  vendégeket,  látogatókat  idevonzani.  Szerinte  kimaradt,  és
Balatonhenyében  jó  hagyománya  van  a  Nőnapnak.  Fontosnak  tartaná  Nőnap  alkalmából
megemlékezni  a  nőkről,  tehát  felköszönteni  a  hölgyeket,  nem egész  napos  rendezvényre
gondol. 

Kulin Miklós  György polgármester: a  március  8.  nem egy tradícionális  magyar  ünnep,
internacionalista ünnep, amit a kommunizmusban bevezettek. A felvetést bejegyezte, ez a terv
úgy is egy laza terv. Egy kicsit nehéz, hogy ha március 8. napját ünneplik, amelynek a neve
Nemzetközi  Nőnap,  tehát  internacionalista  Nőnap,  ez  egy  bevezetett  dolog,  amit  a
kommunizmus vezetett  be. Családjába mindig azt mondták, hogy ne Nőnapra köszöntse a
nőket, hanem Anyák napján. 

Csertán  Balázs  alpolgármester: nem  az  általános  bevett  tradíciókra  gondolt,  hanem
balatonhenyeire, a tapasztalata ez, nem hosszú időre visszanyúlva, életkorából adódóan. 

Szász Attila képviselő: nem kell összekeverni a politikával, a Nőnap az Nőnap. 

Horváth  Károly  képviselő: ez  csak  annyit  számít,  hogy  adnak-e  egy  szál  virágot  a
hölgyeknek, vagy sem. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: adjanak  egy  szál  virágot  a  hölgyeknek,  majd  a
rendezvény  szervezésnél  meglátják,  hogy ki  mennyire  vesz  részt,  és  tűri  fel  az  ingújját.
Március 8.  egy ünnepnap,  ezek szerint  a  javaslat,  március 15.  pedig egy hivatalos állami
ünnep. Akkor minden héten tartsanak ünnepet, ha van rá pénz és energia. A javaslatot nem
fogja lesöpörni, hanem el lehet fogadni, de már több az ünnep, mint a pénz. 

Szász Attila képviselő: kérdezi, hogy a Kőfeszt ugyanolyan lesz, mint a Falunap 

Kulin Miklós György polgármester: a három napos Kőfeszten belül azt mondják, hogy ez a
nap a Falunap és akkor kipipálták a Falunapot és a Kőfesztet egy mosogatással.

Szász Attila képviselő: a Kőfeszten nem a henyeiknek kell mosogatni.
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Kulin Miklós György polgármester: a testületnek dolga van, ha három napos ünnep van a
faluban. 

Szász Attila képviselő: érti, de akkor nem kell pörköltet főzni és stb. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: az  első  Kőfeszt  nem azért  volt,  hogy lehurrogják,
hanem  legyen  folytatása.  Hatalmas  előrelépés  lehetne  a  falunak,  a  turizmusnak,  meg
mindennek, egy ilyen ünnepre, mint a Falunap, már az összes szoba le van foglalva. 

Szász  Attila  képviselő:  lehet  ez,  csak  mit  takar.  A Falunap,  amit  szoktak  szervezni  egy
főzőverseny, focimeccs stb.  

Csertán  Balázs  alpolgármester: szeretné  hangsúlyozni,  hogy  a  rendezvény  tervbe
feltüntetett,  március  15.,  Trianoni  megemlékezés,  Október  23.  megemlékezés  mindegyiket
nagyon jó ötletnek tartja, ugyanúgy a Kőfeszt is jó, viszont ehhez bátorkodott megjegyzést
fűzni,  de  nem  akarja  egyiket  sem  lesöpörni,  nyilvánvalóan  március  15.,   Október  23.
megemlékezés  jellegéből,  természetéből  adódóan  nem  igényel  akkora  tervezést  és
megterhelést, hogy az egész napos ünnepség legyen. A Nőnapra sem feltétlen szükséges, hogy
rendezvényt szervezzenek rá, hanem csak a megemlékezés a hölgyekről. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: összefoglalva  az  elhangzottakat,  akkor  a
rendezvénytervet  kiegészítik  azzal,  hogy  beteszik  még  a  március  8.  napját  is,  illetve  
július 11-én a Falunapot, a többi marad. Javasolja a terv elfogadását ebben a formában. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

rendezvényterv elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi rendezvénytervet  az
alábbi módosítással elfogadja:

- március 8. Nőnap 
- július 11. Falunap.

7.) 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel.

Horváth Károly képviselő: észrevételezi, hogy a tó és környékének rendbetételét vegyék ki a
programból, mivel az nem önkormányzati tulajdon. 

Szász Attila képviselő:  kérdezi, hogy a bérlőnek nincsen olyan kötelezettsége, hogy rendbe
tegye a tavat. 

Kulin Miklós György polgármester: mondhatják azt, hogy tulajdonjog tisztázása, a bérlő
kötelezése erre meg arra, ha nem, akkor esetleg meg kellene szerezni a tulajdonjogot.
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Csertán Balázs alpolgármester: a tó kivételével a többi pont teljesen helytálló, tudja, hogy
ennek  a  dokumentumnak  szintén  olyan  a  jellege,  mint  az  előző  napirendben  szereplő
rendezvénytervnek. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  műszaki  ügyintézőt  megkérik,  hogy  tisztázza  a
tulajdonjog kérdését. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  lehetne úgy fogalmazni: „tó és környéke üzemeltetési, hasznosítási
joga  megszerzése  és  ennek  sikere  esetén  a  tó  és  környékének  rendbetétele…”.  Ez  egy
gazdasági program ebben nem napi feladatokat határoznak meg, nyilván beleértendő, hogy ha
nem szerezheti meg az önkormányzat, de tudják, hogy x y, az, akinek kezelnie kell, akkor
esetleg megkérdezik, hogy nem-e kell havonta füvet nyírni, vagy stb. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: az  elhangzottak  figyelembevételével  javasolja  a
gazdasági program elfogadását. 

 Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

 gazdasági program elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2020-2024.
időszakra szóló gazdasági programját elfogadja.

8.) 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

 belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési  feladatokat
polgári  jogi  jogviszony  keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja  ellátni.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében
kössön szerződést Kövessiné Müller Katalin egyéni vállalkozóval 2020. évre 1. 600. 000 Ft
(áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatalra, a Hivatalt alkotó önkormányzatokra, ezen önkormányzatok
tagságával működő társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő díjazás lakosságarányosan rá
eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére 2020. július 31-éig átadja. 
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Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: azonnal.

9.) Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása 

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  korábbi  évben  nyújtott  támogatásokkal  való
elszámolást szükséges elfogadni. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: a  Medicopter  Alapítvány  a  tavalyi  évben  részesült
10.000 Ft támogatásban, továbbá a Rákóczi Szövetség 2018. évben és 2019. évben is 10.000-
10.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja  az  elszámolás  a  Medicopter  Alapítvány
elszámolásának elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Medicopter  Alapítvány (1081
Budapest, Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal.

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja  a  Rákóczi  Szövetség  támogatással  való
elszámolásának elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Rákóczi  Szövetség  (1027
Budapest,  Szász  Károly  u.  1)  részére  nyújtott,  2018.  évre  és  2019.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal
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10.) Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző:   a költségvetésben az összes alapítvány támogatására
300.000 Ft van betervezve. 

Kulin Miklós György polgármester: a Rákóczi Szövetségnek a tavalyi évnek megfelelően
10.000 Ft támogatás megállapítását javasolja. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség 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 Rákóczi Szövetséget (Székhely:
1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: Szövetség) egyszeri 10.000 Ft-tal, azaz
Tízezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára. 
A támogatás  célja:  A határon túli  magyar  iskolaválasztást  elősegítő  Beiratkozási  Program
támogatása
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
A Szövetség a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok
igazgatási tevékenysége
 
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  a  Szövetséggel,  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: 2020. március 31.
- 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.
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Kulin Miklós György polgármester: a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítványré részére
egyelőre nem javasol támogatást  megállapítani,  majd ha látnak erre  külön forrást,  akkor
támogatják, tehát kivárnak.

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát elnapolja a testület ezt a döntést. 

Csertán Balázs alpolgármester: a testület örömét fejezi ki a Kőfeszttel kapcsolatban. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: akkor ez szerepelhet  a határozatban, hogy a testület örömét fejezi a
rendezvénnyel  kapcsolatban,  de egyelőre nem lát  a költségvetésben forrást  a  támogatásra,
ezért elnapolja az anyagi támogatással kapcsolatos döntést. 

Kulin Miklós György polgármester: a Jegyző Asszony által összefoglaltaknak megfelelőn
javasolja a határozat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány kérelmének elbírálásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítvány  (Székhely:  1146  Budapest,  Dózsa  Gy.  út  11.)  rendezvény  megvalósításának
anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálását elnapolja. 

A képviselő-testület örömét fejezi ki az Alapítvány által tervezett rendezvénnyel kapcsolatban,
de egyelőre nem lát a költségvetésben forrást a támogatásra.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester.
Határidő: azonnal.

11.)  Balatonhenye Kossuth u. 54. szám alatti Vendégház szállásdíj meghatározása 

Kulin Miklós György polgármester: a szállásdíj vonatkozásában nem változtat a testület. 
Javasolja az előző év árainak elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A vendégház igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározásáról 
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Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Kossuth  u.  54.
szám alatti  ingatlan  egy részén  kialakított  szálláshelyeket  szállásdíját  az  alábbiak  szerint
határozza meg 2020. évre: 

Napidíj:
2 ágyas szoba 2 fő részére 7.000,-Ft/éj
4 ágyas szoba 4 fő részére 12.000,-Ft/éj
A megállapított árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: folyamatos.

12.) Közösségi színterek bérleti díjának felülvizsgálata

Kulin Miklós György polgármester:  a közösségi színterek vonatkozásában sem kívánnak a
bérleti díjakon változtatni. Javasolja az e tárgyú határozat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek igénybevételi
díját felülvizsgálta és 2020. évben nem kíván a díjakon változtatni. 

13.) Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése

Kulin Miklós György polgármester:  a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendeletet
szükséges véleményezni, javasolja azt elfogadni. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

térítési díj rendelet véleményezéséről 

Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  óvodában  nyújtott  étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  Köveskál  Község  Polgármesterét  a
döntésről értesítse.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
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Határidő: azonnal.

14.) Köveskel és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodásának módosítása  

Kulin  Miklós  György  polgármester:  az  óvodai  társulási  megállapodásban  technikai
változások vannak, mely módosításokat javasolja elfogadni. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

óvoda társulási megállapodás módosításáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda
Társulás Társulási megállapodását felülvizsgálta.
A Képviselő-testület  az  előterjesztésben foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal.

15.) Általános iskolai körzethatárok véleményezése

Kulin Miklós György polgármester:  javasolja az iskolai körzethatárok elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános 
iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ által véleményezésre megküldött kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak
meghatározására  vonatkozó tervezetet  megismerte,  és  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Balatonfüredi Tankerületi Központ
részére küldje meg.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
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Határidő: 2020. február 15.

16.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása

Kulin Miklós György polgármester:  ismerteti az előterjesztést a falugondnoki szolgálat 
továbbképzési tervével kapcsolatban. A „B” verziót javasolja elfogadni.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2020. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  falugondnok  2020.  évi  továbbképzési
tervét a javaslat „B” pontja szerint jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal.

17.)  Polgármester szabadságának ütemezése

Kulin  Miklós  György  polgármester:  a  2020.  évre  vonatkozó  szabadság  ütemezést
szükséges elfogadni. Jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.

Csertán Balázs alpolgármester: javasolja, hogy  a polgármestert a szabadság ütemezésére
vonatkozó döntéshozatalból ne zárja ki a testület. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

döntéshozatalból való kizárásról 

Balatonhenye Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György
polgármestert  
–  mint  érintettet  –  a  polgármester  2020.  évi  szabadságának  ütemezésére  vonatkozó
döntéshozatalból nem zárja ki. 

Kulin Miklós György polgármester:  az ütemezést az alábbiak szerint gondolta: november
10 nap, augusztus 10 nap, december 10 nap, május, június, szeptember  hónapban 5-5 nap, 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezéséről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György,
polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- május 5 nap
- június 5 nap
- augusztus 10 nap
- szeptember 5 nap
- november 10 nap
- december 10 nap. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: folyamatos

18.)  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat
támogatási kérelme nyári táborozáshoz 

Kulin Miklós György polgármester:  hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozásához
kéri a szolgálat a támogatást. Javasol 20.000 Ft támogatás megállapítását.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Balaton-
felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (a  továbbiakban:
Szolgálat)  kérelmét  támogatja,  és  a  Szolgálat  részére  a  Szolgálat  ellátási  területén  élő  a
hátrányos  helyzetű  gyermekek  nyári  táboroztatásához  egyszeri  20.000  Ft,  azaz  Húszezer
forint támogatást nyújt.  
A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról tájékoztatást adni.
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2020. május 31.
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19.) Közvilágítás iránti kérelem

Kulin  Miklós  György  polgármester:  Károly  családja  kérte  az  utca  végére  lámpa
elhelyezését. Megvizsgálták a műszaki ügyintézővel  a helyzetet, és borzalmas költsége lenne
az  oszlop  állításnak.  A képviselő-testület  részéről  korábban  már  felmerült  a  javaslat  a
temetőbe  vezető  út  megvilágítása  kapcsán  a  napelemes  kültéri  lámpák  beszerzésére  és
telepítésére, mely áthidalja a hiányzó közvilágítás problémáját. Ez tudná megoldani a Kossuth
utca végén is a közvilágítás hiányát. Így 5 db kültéri napelemes lámpa és a hozzá tartozó
oszlop (kandeláber) beszerzésével a településen megoldható lenne a közvilágítás jóval kisebb
költségráfordítással, mint a villamos energiahálózat bővítése. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tekintettel arra, hogy elhangzott az, hogy Károly családjáról van
szó, esetlegesen az érintettségről dönt-e a testület.

Kulin  Miklós  György  polgármester:  ez  a  fejlesztés  nem kifejezetten  a  kérelmezőknek
készül, hanem ezzel az öt napelemes lámpa elhelyezésével kívánják  megoldani a településen
a közvilágítás fejlesztését, melyből egy kerül Kossuth utcába, négy pedig a temetőbe vezető
utcába. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

kültéri napelemes lámpák beszerzéséről és elhelyezéséről 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 db kültéri napelemes lámpa és a
hozzá tartozó oszlop (kandeláber) beszerzésével fejleszti  a közvilágítást, melyből egy darab
lámpa kerül elhelyezésre a Balatonhenye, Kossuth utca 3. szám alatti ingatlan elé, illetve
négy darab lámpa pedig a temetőbe vezető útra.

A  Képviselő-testület  a  lámpák  beszerzésének  költségét  Balatonhenye  Község
Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére vállalja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a napelemes lámpatesteket és a telepítéshez szükséges
eszközöket beszerezze.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: folyamatos.

20. Balatonhenye, 105/1., 105/2. hrsz.-ú ingatlanokon (temető) fakivágásra vonatkozó 
árajánlat megtárgyalása
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Kulin  Miklós  György  polgármester:  Geiger  Máté  vállalkozótól  kaptak  árajánlatot  a
temetőben  lévő  fák  kivágására,  mely  fák  nagyon  sok  gondot,  problémát  okoznak,
veszélyeztetik a sírokat, síremlékeket. Javasolja az árajánlat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Balatonhenye, 105/1., 105/2. hrsz.-ú ingatlanokon (temető) 
fakivágásra vonatkozó árajánlat megtárgyalásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Geiger
Máté  (8254  Kővágóörs,  Jókai  Mór  u.  75.)  vállalkozó  árajánlatát  a  Balatonhenye,  105/1.,
105/2. hrsz.-ú ingatlanokon (temetők) történő fakivágásra.

A Képviselő-testület vállalja a vállalkozói díj költségét a 2020. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Vállalkozót.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal.

21.) Egyéb ügyek

a.) Traktor

Kulin  Miklós  György  polgármester:  elmondja,  hogy  már  többször  hívta  telefonon
Kolontári  Gyula  a  traktor  miatt.  A fűnyíró  traktor  egy elég  speciális  helyzet,  a  leltárban
felfedezett egy több mint 1 milliós értékű japán fűnyíró traktort, és nem találta sehol, és innen
indult a beszélgetés. Kiderült, hogy a traktor szervízben van, a számlát az önkormányzat ki is
fizette,  viszont  a  tapolcai  vállalkozó,  Kolontári  Gyula  a  mai  napig  adott  határidőt  arra
vonatkozóan,  hogy  vagy  visszaszállítja  az  önkormányzat  a  traktort,  vagy  ő  ideszállítja.
Társadalmi munkába  kibontanának egy falat és így el tudnák helyezni a traktort. A testület
tagjai  gazda  emberek,  és  a  velük  való  egyeztetést  követően  arra  jutottak,  hogy  ezek  a
traktorok  feleslegesek,  azokat  valahogyan  értékesíteni  kellene.  Inkább  vásárolnának  egy
szárzúzót, amit lehetne húzni a nagy piros traktorral. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző:  tavaly  a  Magyar  Faluprogram  keretében
eszközbeszerzést  zöldterületre  meghirdettek,  és  egy árajánlatot  kaptak  is,  ami  benyújtásra
került  a  pályázathoz,  de nem nyert  támogatást.  Idén lehet,  hogy újra  lesz lehetőség ilyen
pályázatot benyújtani, kimondottan szárzúzóra adták be. Javasolta már a polgármester úrnak,
hogy érdemes lenne várni ezzel a beszerzéssel, mert ez a pályázat 100 %-os támogatottságú és
előfinanszírozott a Magyar Faluprogram keretén belül. 
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Szász Attila képviselő: kérdezi, hogy ez a traktor, ami a Kolontáritól visszakerül, az pályázati
támogatásból lett vásárolva. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző:   nem emlékszik rá pontosan, talán a közfoglalkoztatás
keretein belüli eszközbeszerzés volt. 
Horváth Károly képviselő: gyakorlatilag azt az önkormányzat eladhatja.

Dr. Szabó Tímea jegyző: azt a nyilvántartásban meg kell nézni. 

Kulin Miklós György polgármester:  azt javasolja elfogadni, hogy megkérik a szakértőket,
hogy eladható-e vagy sem és utána értékesítik. 

Szász Attila képviselő:  másik önkormányzatoknak is fel lehetne ajánlani megvételre, mert
nagyobb területeken jobban ki tudnák használni. 

Kulin Miklós György polgármester:  javasolja olyan döntés meghozatalát, hogy értékesítik
a nem szükséges és nem hasznos fűnyíró traktorokat és beszereznek egy szárzúzót.
 
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

szándék nyilatkozat fűnyíró traktor értékesítéséről 
és szárzúzó berendezés beszerzéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő  feleslegessé vált fűnyíró traktorokat értékesíti és egy 
szárzúzó berendezést kíván beszerezni. 

A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a fűnyíró traktorok nyilvántartás szerinti értékét 
vizsgálja meg. 

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal

b) Járosi Tamás ingatlan ügye

Kulin Miklós György polgármester:  Járosi Tamás kapott felszólítást, hogy csináljon rendet 
a területén. Személyesen is felkereste, valamint írt egy levelet, hogy nagyon gyorsan hozzáfog
a terület rendbetételéhez, illetve már hozzá is fogott, lebontotta a csöveket. 

Szász Attila képviselő:  a kerítést is tegye a helyére. 

Kulin Miklós György polgármester:  a felszólítás szerint a kerítést rendbe kell tegye, és a
helyére  is  kell  tennie.  Vállalta,  hogy  rendet  tesz,  és  folytatja  a  valamikor  elkezdett
gazdálkodói életet.

c) Bolt kérdése
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Kulin Miklós György polgármester:  felhívta Kontrát Károly és kérdezte, hogy működik-e a
bolt. Elmondta neki, hogy mit csinál Gombos Zsolt, de ezt most nem részletezi.  Kontrát Úr
tárgyalt a miniszterelnök úrral,  hogy ilyen kis falvak ne csak kisbolt létrehozására kapjanak
pénzt,  hanem tőkét  is  adnak hozzá,  hogy be tudják vásárolni  a  szükséges  élelmiszereket,
továbbá a működtetéshez is adnak támogatást. 

Lakossági résztvevő:  a falu ellátásához szeretne hozzászólni, másfél éve bezárt a bolt, egy
magánszemély megvette a boltot. Minden állampolgárnak az alapellátáshoz joga van, mivel
az állam finanszírozza az önkormányzatot, nem tudja, hogy az ellátást ki fogja finanszírozni
és mikor lesz a falunak ellátása. A másik kérdése a kamerával kapcsolatos: az előző vezetés,
mivel a villanyos dolgok a templomban vannak, a Kovács Csaba tett  ígéretet  tett,  hogy a
villanyszámla felét kifizeti, ami 1.000-2.000 Ft között mozog. Kérdezi, hogy az új vezetés
fogja-e fizetni.

Kulin Miklós György polgármester:  a lakosság ellátásával kapcsolatosan az, hogy Gombos
Zsolt mit tesz, vagy mit nem tesz, azzal nem tudnak mit csinálni, mert a saját magántulajdona,
ezért  keresnek  lehetőséget  egy  önkormányzati  kisboltnak  a  működtetésére.  Ezzel
kapcsolatban elmondja, hogy egy alapítvány készen áll a támogatásra. Egy önkormányzati
kisboltot  szeretnének  létrehozni  a  könyvtárban.  Kovács  Csaba   a  villanyszámlához
hozzájárult-e vagy sem, ahhoz nem tud hozzászólni, de ha volt egy ilyen ígéret...

Lakossági résztvevő:  van róla papírja.

Kulin Miklós György polgármester:  ha majd látják a papírt, akkor majd...

Dr. Szabó Tímea jegyző: kérdezi, hogy ez a kamera rendszerhez kapcsolódik. 

Kulin Miklós György polgármester:  az átjátszó ott van a templom tornyában, utána néznek.

d) „Tényfeltáró Bizottság”

Kulin Miklós György polgármester:  annyi ilyen ügy van, hogy mi volt régen, mi van ma,
hol van traktor, hol nincs, ki mit ígért, ki mit  nem tartott be. Az EFOP-os pályázat kapcsán mi
miért történt és senki nem lát  világosan. Javasolja, illetve már javasolta a testületnek, hogy
létrehoznak egy tényfeltáró bizottságot, ami majd utána nézhet az ilyen kényes dolgoknak,
hogy milyen szerződés van, milyen számla van,  hogyan állnak ezek a dolgok és akkor nem a
sötétben tapogatóznak, vagy nem vádaskodnak, hanem a tényeket feltárják. Kérdezi Jegyző
Asszonyt, hogy miről beszéltek még az ülés előtt. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: arról beszéltek, hogy az a  probléma merült fel, hogy bizottság...

Kulin Miklós György polgármester:  igen köszöni. Arról beszéltek, hogy a testületnek az a
javaslata volt, hogy legyen egy három tagú bizottság, először is a testület tagjai legyenek a
bizottságban, mert nekik van betekintésük a Közös Hivatal aktáiba. A tényfeltáró bizottság
munkája annyiban fontos, hogy testületi tagok legyenek, három tagú bizottságra szükség van.
Főleg azok részéről, akik régóta itt vannak a faluban és régi dolgokról nagyon sokat tudnak,
nagyon fontos lenne, hogy a bizottságot olyan testületi tag vezesse, akinek jogi végzettsége,
tudása, tapasztalata van ezen a téren.  Az a javaslat, hogy megkérik a Jegyző Asszonyt, hogy
vizsgálja meg ennek az egésznek a jogi hátterét, hogy lehetne ezt megoldani, hogy egy három
tagú  testület  létrejönne,  melyet  Csertán  Balázs  vezetne  és  utána  tudnak  nézni  azzal
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kapcsolatban,  amiről  mindenféle  mende-mondák  elhangzottak  a  tudása,  illetve  hallomása
szerint, konkrétumot nem tudnak, kivizsgálják, meglátják. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát a jegyző vizsgálja meg konkrétan, hogy erre milyen formában
van lehetőség. 

Csertán  Balázs  alpolgármester:   ha  lehet,  akkor  rövid  határidővel,  utána  pedig  kérik  a
Közös  Hivatalnak  az  erőforrásbeli  támogatását,  személyi  erőforrását,  asszisztenciát,
dokumentumokat. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  javasolja,  hogy  aki  az  elhangzottakkal  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

„Tényfeltáró Bizottság” létrehozásának vizsgálatáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  egy  „tényfeltáró
bizottság” létrehozását.

Felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg, hogy a bizottság létrehozására milyen formában van
lehetőség.  

e) Alka Balázs kérelme

Kulin Miklós György polgármester:  ismerteti Alka Balázs kérelmét (felolvassa a kérelmet)
a települési adó pozitív hatásairól. Zártkerti ingatlantulajdonosok megbízásából nyújtotta be
ezt  a  beadványt,  melynek  lényege,  hogy  a  települési  adóból  befolyt  összeget  az  utak
karbantartására és közművesítésére fordítsa az önkormányzat. 

Szász Attila képviselő:  ha valaki megvesz egy zártkerti ingatlant, akkor tisztában van az út
állapotával. Települési adót az fizet, akinek nincsen rendbe a területe. 

Csertán Balázs alpolgármester:   a kérelmező telefonon kereste, és azzal a kéréssel fordult
hozzá,  hogy  hallotta  valahol,  hogy  elképzelhető  tervek  között  van  ennek  az  adónak  a
megszüntetése, és ezzel kapcsolatban szeretne észrevételt tenni. Elmondta neki, hogy semmi
konkrétummal nem tud szolgálni, mert nem ismeri a szándékokat és akkor javasolta számára,
hogy  írásban  forduljon  a  hivatalhoz,  polgármester  úrhoz.  Az  adóval  kapcsolatban  tett
észrevételt,  közművesítésre  irányuló  igény nem hangzott  el  a  telefonbeszélgetésben.  Ilyen
értelemben lehet azt rögzíteni, hogy az észrevétele meghallgatásra került. 

Kulin Miklós György polgármester: bárkivel ilyen téma szóba kerül, nyilvánvaló volt, hogy
a testületnek kötelessége volt megvizsgálni az adók helyzetét, megállapította, hogy azon nem
kell változtatni és ennyi. 
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Horváth Károly képviselő:  kérdezi a Jegyző Asszonytól, hogy lehet-e tudni, hogy Bognár
Gyula féle háznál ki intézi a hagyatékot, már egy éve elhunyt, de még nem rendezett. Sajnos
az ingatlan olyan állapotban van, hogy sürgősen intézkedni kellene. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: rendben, jegyezte. A Járosi Tamás féle kérdés felmerült a múlt ülés
végén,  és  akkor  elhangzott,  hogy  nem  történt  semmi  korábban.  Elmondja,  hogy  a
korábbiakban is  egyébként  fel  lettek  szólítva,  csak  igazából  nem történt  rá  intézkedés  az
ingatlantulajdonos  részéről.  Megjegyzi  még  a  múltkori  ülés  végén  elhangzottakkal
kapcsolatban,  hogy célszerű  arra  figyelni,  hogy ami  elhangzik,  az  valós  és  alátámasztott
legyen annak érdekében,  hogy az  egyéb jellegű problémákat  elkerüljék,  és  ne  okozzanak
másoknak érdeksérelmet.

Kulin  Miklós  György  polgármester: megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  10:10  órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea
polgármester        jegyző
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