
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 26.
napján 14:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház. 

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

Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Lakossági résztvevő: 3 fő 

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket. A résztvevőknek a múltkori
esetből tanulságként elmondhatja, hogy nincsen közbeszólási jog, hanem lehet szót kérni, ha
testület  úgy  dönt,  hogy  szót  kapnak,  akkor  lehet,  azon  kívül  nem  lehet  belefolyni  a
tárgyalásba, mint a múltkor. Megállapítja, hogy a testület négy fővel határozatképes. Ismerteti
a napirendeket, melyhez még hozzáírt három javaslatot, melyek az alábbiak: az egyik, amit az
ülés előtt kiosztottak a 7,5 milliós pályázati pénz, amiből a két garázst, a tereprendezést, a
kertet tudják elrendezni, van három árajánlat, amelyik a legelőnyösebb, meg lehet nézni, ez
közben jött, amikor már készen voltak a kinyomtatott napirendek. A másik az 1.000.000 Ft a
rendezvény  szervezésre  és  eszközre,  amiről  már  beszéltek  hangfal,  erősítő  stb.  és  ebből
terveztek karácsonyi vacsorát, az utolsó részéről javasolt egyéb a november, december havi
rendezvények a COVID-ra való tekintettel, tervezett karácsonyi vacsora, adventi műsor stb.,
majd  megbeszélik,  hogy  mit  lehet,  hogyan  lehet.  Javasolja  a  kiegészített  napirendek
elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2021. (XI. 26.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. november 26-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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1.) Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021. (II. 24.) rendelet módosítása 
2.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére kiírt pályázat elbírálása, 
közszolgáltatási szerződés kötése, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet 
módosítása                            
4.) Önkormányzati rendelet (Helyi Építési Szabályzat) megalkotásának 
elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívás
5.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 2022. évre
6.) 2022. évi munkaterv elfogadása
7.) Polgármesteri hivatal udvarán melléképületek újjáépítésére, közterületfejlesztésére 
szerződés kötés
8.) Rendezvény szervezésre vonatkozó támogatás felhasználása
9.) November-december havi rendezvények a vírushelyzetre tekintettel 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  az  első  napirendi  pont,  vagyis  a  nulladik  a  lejárt
határidejű  határozatok.  Mindenki  megkapta,  gyorsan  átfutja  mindegyiknek  a  lényegét.
Egyenként  ismerteti  a határozatokat.  Kérdezi a hivatal  udvarának felújításával  kapcsolatos
döntés vonatkozásában, hogy mit jelent az, hogy „nem hagyták jóvá”. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez volt a határozati javaslat, de nem fogadta el a testület.

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ez most újra szóba kerül, vagy elvetve,
és kész. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az előző költségvetés módosítás előterjesztésekor ennek
a  költsége,  kiadása  beépült  a  költségvetés  tervezetébe,  azonban  azt  sem  fogadta  el  a
képviselő-testület, tehát ha úgy veszik, továbbra sincs megoldva és elfogadva sem. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy van olyan szennyvíz, ami nem a rendszerbe megy
bele. 

dr.  Szabó Tímea  címzetes  főjegyző: külterületi  és  zártkerti  részen,  ahol  nem épült  ki  a
hálózat, ott lehet szennyvíz. 

Horváth Károly képviselő: akkor például a zártkertekben. 

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

dr. Csertán Balázs alpolgármester:   kérdése az, hogy miért kell szavazni, jóváhagyni azt
például  egyrészt,  hogy  „nem hagyták  jóvá” a  felújítást,  a  másik pedig a  közrendvédelmi
beszámolóról, a költségvetés elnapolásáról, ezeket már megszavazták, ezekről már döntöttek. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: nem magát az alaphatározatot hagyják jóvá, hanem a
polgármesternek azt a tájékoztatását, hogyan kerültek végrehajtásra ezek a döntések. Lehetne
úgy is, hogy ami például nem igényel intézkedést, vagy nem lett elfogadva, azt nem sorolják
fel, de így átláthatóbb, ez csak az intézkedés. 

Kulin Miklós  György polgármester: tehát  ez így információ,  vagy megismétlése annak,
amiről tudnak. Javasolja a jelentés elfogadását. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2021. (XI. 26.) HATÁROZATA

jelentés elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

1.)  Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testület  2021.  évi  költségvetéséről
szóló 2/2021. (II. 24.) rendelet módosítása

Kulin Miklós György polgármester: ezeket már többször letárgyalták nagyjából, tehát nem
fogja elismételni és felolvasni.  Javasolja, hogy ha vannak konkrét kérdések, dolgok, akkor azt
Orsi segítségével tisztázzák. Minden apró könyvelési pontot nem ismer.

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy az összegek nem változtak semmit. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: de, be lett építve a 7,5 millió forint bevétel és…

Szász Károly képviselő: nem arról beszél, hanem amelyek múltkor problémásak voltak, azok
az összegek. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: arra már ráépült a többi, ráépült a 7,5 millió forint. 

Szász Károly képviselő: múltkor nem fogadták el, hogy a faház 2,5 millió forint volt, most
ugyanannyiba kerül megint. Kérdezi, hogy ez ki lett-e fizetve. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen, ott nézték meg, amikor bent voltak a hivatalban. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: amennyi  dolgot  letárgyaltak,  egyszer,  kétszer,
háromszor, és bementek, megnézték az aktákat. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: megnézték az összeset.

Szász Károly képviselő: a múltkor behívatta, és ő volt itt egyedül, és felhívta Polgármester
Úr az Orsit és azt mondta, hogy az nem 2,5 millió, hanem 1,7 millió. 

Kulin Miklós György polgármester: 1,6 millió bruttó, nettóba 1,3 millió forint. 

Szász Károly képviselő: itt a papíron megint 2,5 millió van. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ahhoz nem nyúltak hozzá. Ott volt egy bontási számla,
meg volt egy építési számla. 

Kulin Miklós György polgármester: az építési számla nettó 1,3 millió volt. 
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: a kettő elválik. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az ugyanoda van könyvelve.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: van egy 67-es végű és egy 71-es végű ez a számla,
ezekről lesz szó.  Az egyik az 1.654.000 Ft tároló, kivitelezés, építés, a másik a 71-es számla,
az bruttó 1.270.000 Ft, tehát az nettó 1 millió, az a garázs-tároló bontása. 

Szász Károly képviselő: tehát akkor a kettő került kettő és félbe. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen, 2.302.850 Ft, az ÁFA-ja pedig 621.769 Ft, de ez a
teljesítés, a kettőt, ha összeadják, akkor az annyi. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  bontás  az  egyik,  a  raktár  építés  a  másik  és
ugyanabban a témában egy helyre van könyvelve. Gondolja, hogy megnézték a papírokat. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy az első akciónál, amikor ez szóba került, miért nem
így lett elmagyarázva. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ugyanezt mondta. 

Szász Károly képviselő: nem, nem, az először 2,8 millió volt, ez meg 2,5 millió, ebből volt a
cirkusz. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: nem,  ez  ugyanennyi  volt,  hozzá  sincs  nyúlva  az
egészhez, látszik, hogy semmi nem módosult. 

Lakossági résztvevő: vissza lehet nézni a jegyzőkönyvbe. Egyébként igaza van Károlynak,
mert nem hangzott el. 

Szász Károly képviselő: ez a kettő először úgy lett volna elmagyarázva, ahogy most, akkor
biztos nem lett volna belőle probléma, gondolja. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: akkor így pontosan fejből nem tudta, mennyi volt a két
számla,  de  ugyanannyi  volt,  ez  azóta  sem  változott,  azóta  sem,  hogy  volt  költségvetés
módosítás, azóta sem, hogy a képviselők benn voltak a hivatalban. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: akkor  nem  tudták  megfelelő  módon  tisztázni,
elmagyarázni  a  testületi  ülésen,  azóta  bementek  az  irodába,  kértek  a  hivatalból  iratokat,
papírokat, megnézték, ellenőrizték. Balázs kért papírokat minden át lett küldve, és minden
kérdésre választ kapott. Nyilván most más helyzetbe vannak a magyarázattal kapcsolatban,
mint amikor derült égből villámcsapás, hogy  „mi volt az 2,5 millió” valami a raktározással
kapcsolatban. 

Horváth  Károly  képviselő: a  másik  kérdés,  van  a  játszótér,  kérdezi,  hogy  arra  mennyi
pályázatot nyertek.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: fejből nem tudja, 2.421.000 Ft-ra emlékszik.
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Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy a focipálya felújítása bele lett téve a játszótéren a
zöldítésbe?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem, teljesen más helyrajzi szám.

Kulin Miklós György polgármester: a játszótér pályázatban a játszótér van elszámolva.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nincs nála  a játszótér  pályázat,  most  állítja  össze az
elszámolást,  ez  egy  pályázat  elszámoláshoz  van  kötve.  Forintra  pontosan  ugyanannyit
számlázott le a kivitelező, aki csinálta a játszóteret, ez a 140-es helyrajzi számon van.

Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy a focipályának az anyagköltségét még mindig nem
tudják, hogy mi mennyi?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem tudja, hogy jól emlékszik-e, de találtak krétaporról, 
meg még nem tudja…

Horváth Károly képviselő: semmi másról  igen,  tehát  akkor  20.000 Ft-ba került  volna  a
focipálya,  mert  az  20.000  Ft  volt.  Azért  kérdezi,  hogy  akkor  az  mennyibe  került
gyakorlatilag?

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester: ingyen volt,  hát  nem érti  ingyen volt,  megcsinálták
ingyen a felújítást, más nem lehet.

Kulin Miklós György polgármester: nagyon vicces, ha nem csinálnak számlát, akkor nincs
mit kifizetni.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: azért mondja, hogy ingyen volt.

Kulin  Miklós  György  polgármester: ha  meg  csinálnak  egy számlát,  akkor  leellenőrzik,
vissza ellenőrzik és akkor ki lehet fizetni, ha rendben. Nyilvánvalóan nem 20.000 Ft költség
volt, 20.000 Ft-ról hozott számlát, a festékről. A DRV nem tudja, hogy küldött-e számlát,
locsolóvizet használtak, mindenki tudja, óra volt feltéve. Ha még nem küldtek róla számlát,
akkor még ki kell fizetni. A fűültetésre, nyírásra még nem küldtek számlát…

Horváth Károly képviselő: a másik kérdése, hogy a polgármester úrnak hatáskörébe ezekről
az  anyagi  döntésekről,  mennyi  pénzről  dönthet  önhatalmúlag,  tehát  egymaga,  tehát  a
testületen kívül. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  először  is,  ami  a  költségvetési  rendeletben  van
előirányzat, azon belül ő dönthet. A rendelet szövegében szokták szerepeltetni, hogy mi az az
összeg, amit átcsoportosíthat a rendelkezésre álló előirányzatokon felül ez 200.000 Ft, tehát az
átcsoportosítási lehetőség, ez úgymond az alaphelyzet, és akkor veszélyhelyzetben, bár most
is veszélyhelyzet van, de a veszélyhelyzet klasszikus formájában volt a felhatalmazás, hogy a
testület hatáskörét is gyakorolja. Egyébként a költségvetési előirányzatokat kell figyelni. 

dr. Csertán Balázs  alpolgármester: közvetítőnek belép,  ha 7,5 millió  be van tervezve  a
költségvetésbe  és  elfogadva  a  polgármesteri  hivatal  felújítására,  akkor  7,5  millió  erejéig
dönthet  önállóan  a  polgármester.  Minden,  ami  ide bele  van rakva,  el  van fogadva,  addig
önállóan dönthet. 
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Horváth Károly képviselő: magyarul mondva, akkor a testület felesleges. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: nem így van, mert a költségvetést a testület fogadja el,
hiszen  az  rendelet  egyrészt.  Másrészt  ha  ez  problémát  okoz,  akkor  a  költségvetés
elfogadásakor,  abban ki kell  mondani,  hogy hiába van előirányzat  akkor is csak bizonyos
összegig jogosult  a polgármester  eljárni,  vagy csak bizonyos típusú költségeknél,  mert  az
nyilván furán venné ki magát, ha havonta az önkormányzati dolgozók bérét megszavaznák,
csak  az  azzal  jár,  hogy  nyilván  gyakrabban  kell  ülést  tartani.  Akkor  a  költségvetés
elfogadásakor át kell gondolni, hogy esetleg szűküljön-e az a hatáskör, vagy mi az, amihez
ragaszkodik a testület, hogy döntést akar róla külön hozni, tehát nem felesleges. 

Kulin Miklós György polgármester: szét kell választani azt a részt, amint már jelezte, hogy
a  veszélyhelyzetre  való  tekintettel  a  polgármester  vállalhat  döntést.  A  veszélyhelyzetben
nincsen  testületi  ülés  akkor  polgármesteri  döntés  van,  meg  kell  nézni,  hogy  melyik
időpontban milyen döntés született. 

Horváth Károly képviselő: érti, csak akkor ennek az a hátulütője, hogy ha veszélyhelyzetben
dönt a polgármester akár 10 millióról, akkor azt miért kell utána a testületnek elfogadni. Ha a
polgármester  dönthet  akármennyiről,  mindenről,  mondjuk  a  pályázati  pénzekben  is  a
maximumról a 7,5 millióról, utána azt miért kell a testületnek elfogadni, ha már önhatalmúlag
arról döntött. 

Lakossági résztvevő: nem kötelező elfogadni, úgy döntenek, ahogyan akarnak. 

dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző:   ha úgy veszik,  akkor lehetnek olyan polgármesteri
hatáskörben hozott döntések, amelyek átgyűrűznek a költségvetésbe, mert mondjuk született
egy napi szintű döntés, amit aztán a rendeleten át kell vezetni. Aminél, ha nem veszélyhelyzet
lett  volna,  vagy a veszélyhelyzetnek a mostani  formája,  akkor össze kellett  volna hívni  a
testületet  rendkívüli  ülésre,  ott  hoztak volna egy határozatot,  hogy  „igen le lehet  bontani,
vagy meg lehet építeni” teljesen mindegy, hogy melyikről beszélnek, és ugyanúgy itt lenne a
költségvetésben. Nem tudja, hogy ezeknél a problémát okozó dolgoknál pontosan mi volt az
időbeliség, de lehet, hogy ha nem lett volna veszélyhelyzet, akkor nem lett volna ebből ennyi
probléma.

Horváth  Károly  képviselő: ha  a  közbeszerzésnél   a  testület  ugyanúgy  meg  lett  volna
hallgatva,  hogy ki mennyiért  vállalja, akkor tudtak volna beleszólni,  de így, hogy nem, és
utána meg csak ide van rakva, hogy fogadják el, holott az építőiparban dolgoznak, tudják,
hogy nem ennyibe kerül, még esetleg a negyedébe. Ez bosszantja őket, de kegyetlenül, hogy
igazán a testület nem tud róla, csak a végösszegről, „az itt van és fogadd el”. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez most egy rendelet tervezet, ami a képviselő-testület
elé  van  terjesztve,  nyilván  senki  nem  köteles  „igen”-nel  szavazni,  tehát  nem  kötelező
elfogadni. Akkor azzal is tisztában kell lenni, hogy ez esetben marad hatályban a februárban
elfogadott  költségvetés  és  az  ott  lévő  előirányzatok,  ami  azt  jelenti  egyrészt  olyan
szempontból mindenképpen jogszabálysértés, hogy érkeztek közben bevételek is, amit be kell
pluszba  tervezni  a  költségvetésbe,  és  ha  így  kollektívan  nem fogadják  el,  akkor  azt  sem
vezetik át, tehát az biztos, hogy az jogszabálysértő. Másrészt felvetheti azt a problémát, vagy
okozhatja azt a problémát, hogy ha bármilyen kiadásra nem elegendő az előirányzat, azt nem
lehet teljesíteni, és ennek most nincs tudatában, hogy mi az, amit esetleg nem lehet kifizetni
és esetleg milyen leállást, vagy akadályoztatást okozhat ez. 
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dr. Csertán Balázs  alpolgármester: ők sem tudják,  a  másik pedig az,  hogy ha van egy
jogszabályellenes  állapot,  akkor  felhívja  a  Kormányhivatal  törvényességi  felügyelet
keretében, mint a településképnél. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: akár  igen,  de  nem  biztos,  hogy  minden  egyes
jogszabálysértést közvetlenül vagy rögtön jelez, többek között a jegyző dolga, hogy jelezze,
ezt most így megtette. 

Lakossági résztvevő:  a testülethez szeretne fordulni, nem szeretné, hogy még egyszer úgy
integetne a polgármester, mint egy kutyának. Azt gondolja, hogy Henye történetébe soha nem
volt ilyen,  hogy nem lehet megszólalni,  főleg nem egy ilyen kis faluban, érti,  hogy miért
kellemetlen ez a polgármesternek. Azt kéri, hogy a testület döntsön arról, hogy a jelenlévő
vendégek  hozzászólhatnak-e  főleg  egy  olyan  költségvetéshez,  ami  a  mindennapjaikról
szólnak. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: részéről rendben, persze. 

Horváth Károly képviselő: részéről is. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy most úgy történik a dolog, hogy Balázs
beszélget  Jegyző  Asszonnyal,  valamit  kiegészít  Orsi,  majd  Karcsi  kérdez  valamit  és  a
közönségből valaki beleszól, ez így működik, vagy nem?

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: alapvetően az ülés vezetője a polgármester, ő az, aki
megadja a szót. 

Kulin Miklós György polgármester: nem azt jelenti, hogy valakibe bele van fojtva a szó,
vagy nem szólhat, vagy nem akarják, hogy szóljon, hanem lehet mérlegelni -  tudja, hogy neki
kell erről dönteni -  hogy mennyire tesz jót a társalgásnak, tanácskozásnak, hogy hipp-hopp
beleszólnak, vagy azt is lehet mondani, hogy ha szeretne, akkor végén szóljon hozzá. 

Lakossági résztvevő: szavazás előtt gondolja. 

Kulin Miklós György polgármester: nem arról van szó, hogy bele kell valakibe fojtani a
szót, hanem arról van szó, hogy nem lehet felborítani teljesen a testületi ülés rendjét. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: az  a  mondat  van,  a  lakossági  hozzászólókra
vonatkozóan  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban,  hogy:  „az  ülés  vezetője  –  ez  a
polgármester  úr  -  kivételesen  engedélyezheti,  hogy a vitához a hallgatóság hozzászóljon”,
tehát így van konkrétan szabályozva. 

Kulin Miklós György polgármester: tehát nem az egész testületi ülés úgy zajlik, hogy folyik
egy polémia.

Lakossági  résztvevő: elnézést  kér,  de  kérdezne  valamit,  azt  gondolja,  hogy  az  nem
jogszabályellenes,  hogy  a  testület  hoz  egy  ad-hoc  döntést,  így  kollektíven,  hogy  az  itt
jelenlévők milyen formában és milyen szabályok között szólhatnak hozzá. Kérdezi Jegyző
Asszonyt, hogy ez jogszabályellenes?
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Kulin Miklós György polgármester: tanácskozási joga a testület  tagjainak van, a Jegyző
Asszonynak…

Lakossági résztvevő: nem tanácskozásról, hanem hozzászólásról van szó.  

Kulin Miklós György polgármester:  ha a publikumból, vagy a résztvevőkből hozzá akar
szólni,  akkor  kivételesen  kérhet  szót,  és  megkapja,  vagy  nem kapja  attól  függően,  hogy
milyen stádiumban van a tárgyalás, tanácskozás. Ezt csak azért jelezte, hogy ne járjanak úgy,
mint a múltkor, hogy miután az egész testületi ülés végig purparlé módjára zajlott, beleszóltak
a  közönség  soraiból,  a  végén  pedig  azt  mondták,  hogy  kérem  szépen,  ezt  kérem
jegyzőkönyvbe venni. Nem úgy van, hogy átveszik a társalgás irányítását, hanem a társalgást
a  testület  folytatja,  szakértők  bevonásával  és  kivételesen  lehet  szót  kérni.  Nem hallott  a
múltkori ülésen sem semmiféle szókérést, ma sem hallott semmiféle szókérést. 

Lakossági  résztvevő: szeretne  választ  kapni  a  kérdésére,  tehát,  hogy a  testület  dönthet-e
arról…

Kulin Miklós György polgármester:  nem tudja, hogy megadta-e a szót…

Lakossági  résztvevő: a  Jegyző  Asszonyhoz  beszél,  nem  a  Polgármester  Úrhoz.  
A törvényességi  felügyeletet  a működés felett  a Jegyző Asszony látja  el,  és meg szeretné
kérdezni, hogy törvényellenes-e, jogszabály ellenes-e az, hogy a testület ad-hoc alapon hoz
egy döntést, hogy a megjelentek milyen formában szólhatnak, vagy nem szólhatnak hozzá. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: a  képviselő-testület  a  szervezetére  és  működésére
vonatkozó  részletszabályokat  a  szervezeti  és  működési  szabályzatában  állapítja  meg,  ami
rendelet, és jogszabálynak minősül. Abból olvasta fel ezeket a részeket, abban ilyen döntési
jogosultság a képviselő-testület irányába nincs. Tehát, ha hoznak szó szerint egy ilyen döntést,
az valójában a szervezeti és működési szabályzatot sérti, esetleg azt tudja elképzelni, hogy
olyan  döntést  hoznak,  hogy  kérik  a  polgármestert,  hogy  adja  meg  a  szót  esetleg,  mert
egyébként igazából szervezeti és működési szabályzat módosítás kellene. 

Lakossági résztvevő: köszöni szépen. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ha  valaki  a  közönség  soraiból  szót  kér,  akkor
valószínűleg megadhatja a szót, vagy nem első fokon és utána lehet szavazni. Nem hallott
szókérést, a múltkor gondolja, hogy minden jelenlévő észre vehette, hogy olyan rendetlen és
törvénytelen  állapot  állt  elő,  és itt  volt  egy nagy purparlé,  diskurzus és teljesen  helytelen
módon  történt.  Csak  személyes  okai  vannak,  hogy  ne  nagyon  ugorjon  be  az  ilyen
megnyilvánulásoknak, voltak rosszabb tapasztalatai,  kevésbé udvarias módon pontosan Pál
Árpádtól, és nyilván nem az a célja, hogy ezt fokozza és tovább fejlessze, de az sem, hogy
eltűrje, hogy állandóan beleszólás és egy diskurálás legyen. Lehet szót kérni, és lehet szót
kapni, és biztos nem veszik át az ülés irányítását. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy nem lehetne úgy beleírni ezeket az összegeket, hogy
nevén nevezni a dolgokat. Van ilyen, hogy egyéb szolgáltatások és általában, ami így van
fogalmazva mindig az a legnagyobb összeg. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ez számviteli fogalom. 
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Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy azt honnan tudja, hogy az mi? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az egyéb szolgáltatásba minden beletartozik.

Szász Károly képviselő: ez a temetőre van például? 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: a  szolgáltatás  például  a  fűnyírás,  szállítás,
szemétszállítás, ami nem karbantartás. 

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen 

Danis  Orsolya pénzügyi  ügyintéző: zöldterület  kezelés,  traktor  alkatrész,  üzemanyag,  ez
pedig az egyéb anyagokban van. A gép is úgy hozza, a számviteli törvény is így bontja le, a
könyvelés is, nem is lehet lejjebb bontani, tehát nincsen rá lehetőség. 

Szász Károly képviselő: a zöldterületnél úgy van, hogy van egy 300.000 Ft, ami szerinte
benzin, meg ilyen dolgok?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: attól függ, hogy mi az. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy van ilyen, hogy szolgáltatási díjak, az mi?

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: egyéb  szolgáltatásokra,  szállításokra  most  megnézi,
hogy bármi  van-e  rá  könyvelve,  ennyit  tud  megnézni  így  gép nélkül,  de  ha bemennek  a
hivatalba, akkor megnézik, hogy mi van rajta. 0 Ft van rá könyvelve, nem volt rajta teljesítés.

dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  tehát nem biztos,  hogy ez azt jelenti,  hogy ezek az
összegek el vannak költve.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: most, hogy látja a teljesítést, közüzemi díj és ÁFA van
rajta, ez a köztemető. Kérdezi, hogy köztemető, vagy zöldterület?

Szász Károly képviselő: a zöldterület. 

Horváth Károly képviselő: a közüzemi díj elég durva lett 360.000 Ft volt és most 1.300.000
Ft.

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: üzemeltetési  anyagok  és  zöldterületben  van
traktoralkatrész, damil, üzemanyag. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy ez a 2.921.000 Ft, erről beszélnek?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen, az összes kiadás annyi. 

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester: az  ötödik  számú mellékletben  van ilyen  066010 az
2.921.000 Ft, abban van traktoralkatrész, üzemanyag, eszköz, virág, bérfűrészelés. Kérdezi,
hogy zöldterület rendezés, az mi? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: zöldterület rendezés volt egyszer Antal Dani fűnyírós,
amikor nem volt senki. 

Horváth Károly képviselő:  összedarálta a….

Danis  Orsolya pénzügyi  ügyintéző: nem tudja,  hogy mit  csinált.  Akkor,  amikor  kérte  a
képviselő úr, akkor megnézte.

9



Kulin Miklós György polgármester: tényleg érdemes lemenni, és meg tudja nézni az összes
papírt. Fejből nem tudja megmondani.

dr. Csertán Balázs  alpolgármester: átugorva erre  a most eléjük rakott  napirendi  pontra,
hogy van egy 1 millió forint + ÁFA 1.270.000 Ft az RRH Hungary tereprendezés az már a ….

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 7,5 milliós…

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy az nem a 67-es számlát takarja, vagy a
71-es?

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: az  70-es,  az  felújításba  ment  bele  az  egész,  nem
beruházás…

Szász Károly képviselő:  kérdezi, hogy ez most micsoda? 

Danis  Orsolya pénzügyi  ügyintéző: ez  a  7,5  milliós  pályázat…  Úgy tudja  beemelni  a
költségvetésbe, hogy bevétel van és a kiadás oldal is hozzá van tervezve. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: kérdése  alapvetően  az,  hogy  tároló  kivitelezés,  a
szerződést meg kell nézni, volt egy olyan, hogy tereprendezés vagy területrendezés benne a
1.270.000 Ft-os  számlába  vagy az  1.654.000-es  számlába.  Akkor miért  van  szükség még
további 1 millió forintra területrendezés címén. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nemcsak területrendezés van benne…

dr. Csertán Balázs alpolgármester: erre ez van, csak azért kérdezi…

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: megmutatja…

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: azért  nehéz  a  költségvetésről  dönteni,  mert  első
napirendként ezt berakják a költségvetést, ami tartalmaz egy 7,5 millió forintot, és utána majd
utolsó napirendi pontra rakják az árajánlatokat. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: pont, ha nem lettek volna ezek a korábbi problémák,
úgy, hogy ha elfogadják a költségvetést ezt a napirendet akár ki is hagyhatták volna, csak
pontosan azért,  mivel a korábbiak is kérdéseket, problémákat vetettek fel,  azért hozták ezt
pluszba. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy miért hagyhatták volna?

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: azért mert ennek a kiadása, ennek a 7,5 millió forintnak
beépült ebbe a költségvetési  módosításba. Ha azt elfogadják, akkor van előirányzat, onnantól
kezdve  gazdálkodhat  a  polgármester.  Pont  azért,  mivel  ezek  a  beruházások  problémákat,
kérdéseket,  aggályokat  vetettek  fel,  azért  gondolták,  hogy  inkább  hozzák  külön  is,  hogy
beszéljék meg.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ez maximálisan helyes, mivel valamilyen szempontból
muszáj kontrolt tartani, tehát azt gondolja…

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: itt mutatja meg, ez a 7,5 millió forintnak a kiadási tétele,
van egy ilyen, hogy építőipari szakmunka két épületre anyagköltséggel együtt 6.230.000 Ft és
kertépítés, parkosítás, tereprendezés….
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Szász  Károly  képviselő:  kérdezi,  hogy  akkor  a  maradék  arra  ment  el,  azzal  be  is  lesz
parkosítva minden? 

Kulin  Miklós  György  polgármester: igen,  persze,  itt  van  mindkét  árajánlat,  érdemes
megnézni, építésre, parkosítás, kertépítés, tereprendezés. Miután a „kóceráj” eltűnt, meg van a
két új épület, plusz a szerszám raktár, utána az egész a templommal együtt,  beszéltek már
Balázzsal,  az  egész  össze  lesz  hozva,  hogy  az  egyikbe  ne  kaktusztok,  a  másikba  pedig
pálmafák legyenek, hanem egy közös tereprendezés lesz, hogy egy kert van.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: az a kérdés, hogy az ajánlat… az RRH Hungary május
10-i ajánlata meg van, csak a szerződést szeretné megnézni…

Kulin Miklós György polgármester: nincsen szerződés, ma napirendi pont…

dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem erről beszél, hanem a régiről beszél.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: május 10-es azt mondta Alpolgármester Úr. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: az azt tartalmazza - csak szimplán, mint érdeklődő - azt
tartalmazza, hogy megrendelő, terület eltakarítása és felület képzése, ez a 67-es számlához
tartozik. Ha már itt is megcsinálták a területet,  akkor ott miért kell még egyszer rákölteni,
ezért ugrott át erre. 

Kulin Miklós György polgármester: mindjárt meglátják, hogy ezt miért kell megcsinálni és
akkor is jártak volna itt  ilyen gyakran, amikor a „kócerájt”  lebontották,  amikor egy pince
beszakadt, hegyekbe állt a betontörmelék. Kérdezi Horváth Károlyt, hogy járt erre? 

Horváth Károly képviselő: nem nagyon volt erre…

Kulin Miklós György polgármester: utólag az, hogy volt az a tereprendezés, nem úgy néz
ki, ahogyan a bontáskor volt, de nem is úgy néz ki a virágos kert, mint ahogy ki kell majd
néznie tavasszal, miután minden terület rendben van. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy a kerítést miért kellett elbontani. 

Horváth Károly képviselő: feltétele volt a templomi pályázati pénznek. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: először  is  a  kerítés  része  volt  a  „kócerájnak”,  a
„kóceráj”  része  volt  a  kerítésnek.  Azon kívül  felesleges,  minek kell  a  kerítés,  azért  hogy
bemenjenek a templomba, vagy bejöjjenek ide. 

Szász Károly képviselő: azért lesz valami, vagy nem lesz semmi?

Kulin Miklós György polgármester: fák, kert, tereprendezés stb.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: K331, amit már a többiek is kérdeztek, a közüzem díjak.
Látja megkapta a választ elszámoló számlák, utána megemelkedett részszámlák. Egy kérdés
miért? Miért emelkedett meg ennyire a közüzemi díj? 

Horváth Károly képviselő: ezt kérdezte ő is. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem is volt rendezvény nagyon, ez csak egy kérdés.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: bejöttek a számlák, ez a villany, a gáz, víz, a csatorna
számlák, ezek vannak rákönyvelve, és ezek emelkedtek meg. 
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: hogy lehet, 300.000 Ft lett beterve.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nagy elszámoló számlák jöttek be, a rész számlák után
kb. május környékén, és utána megemelkedtek az önkormányzatnak a rész számlái. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy azt lehet tudni, hogy miért, ha nem volt
úgy nagyon rendezvény?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem tudja, ő nincs itt rendezvény ügyben sem. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: csak kérdezi, hogy hogyan lehet az, hogy 300.000 Ft
volt előirányozva és négyszeresére emelkedett meg, gondolja, hogy ...

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nagyon nagy elszámoló számla jött be. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: adventi  műsor  volt,  karácsonyi  műsor  volt,
gyermeknapi műsor volt, disznótoros volt, falunap volt, Kőfeszt volt. 

Horváth Károly képviselő:  2019-ben. 

Kulin Miklós György polgármester: nem tudja, hogy ezek milyen időszakra szólnak. 

Horváth Károly képviselő. 2020-2021.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: egy szegletet tud, ami a közös hivatalnál is felmerült,
például a fűtés, sokáig kellett  fűteni. Nem tudja, hogy Henyében ez mekkora rész, de egy
része  biztos,  hogy  ez,  nemcsak  a  hivatalnál,   de  a  pénzügyesek  a  többi  település
vonatkozásában is mondták, hogy a fűtés sok volt, emiatt a hosszú fűtési szezon miatt biztos,
hogy emelkedett. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem tudja, hogy a kilojoule emelkedett-e?

dr. Csertán Balázs alpolgármester: összességében annyit nem változnak a fűtési szezonok,
tehát évről-évre, tehát akkora nagy kilengése nincsen, hogy valamikor négyszer annyit kell
fűteni időtartamban. Azért kérdezi, mert 300.000 Ft be lett rakva most meg lett 1,7 millió. Ez
volt a kérdés, mert ennek nem tudja a miértjét. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: kérdezi,  hogy  ezt  nem  lehetett  tisztázni,  amikor
tisztázták a dolgokat. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: előszedi a számlákat, de biztos, hogy nagy elszámoló
számla…

Kulin Miklós György polgármester: harmadik testületi  ülés, ahol ezt a témát tárgyalják,
nagyvonalúan és természetesen szolgálat készen szolgáltatóként mondta  hivatal, hogy „tessék
átjönni,  megnézi  a  számlát”, dátumot  mindent.  Minden  harmadik  gyűlésen  elmondhatják
ugyanazt. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: lehet, hogy éppen sor is kerül rá, azért kérdezi, számla
számszakilag ki fog jönni, számlák rendelkezésre állnak. Eggyel visszalép, miért akkorák a
számlák, miért olyan összegűek a számlák?  

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy milyen pénzügyi kérdés ez? 

Szász Károly képviselő: rendezvények, amik voltak szabadtéren voltak. 
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Lakossági résztvevő:  Orsolyától  szeretne kérdezni:  meglepi  egy ilyen kicsi,  szegény falu
történetében  az,  hogy  egy  300.000  Ft-os  rezsitétel,  úgy,  hogy  rezsicsökkentés  van
Magyarországon, és semmilyen rezsiben nem volt kétszámjegyű emelkedés. Akkor, ha nem
négyszeresére, ahogyan Alpolgármester Úr mondja, hanem öt és félszeresére, még egyszer
mondja öt és félszeresére megugró költséget azért el kell tudni számolni, nem a polgármester
úrnak, mert ő itt ül, de annak oka kell, hogy legyen. Megmondja fejből, hogy se disznótoros,
se semmi nem volt,  sem karácsony. 2021-ben egyetlen rendezvény volt a falunap, az meg
nyár volt, nem kellett fűteni, nem kellett világítani, semmit nem kellett csinálni. Kérdezné,
hogy nem lehetne megnézni, hogy a 2020-as évben mennyi volt ez az összeg, mert gondolja,
hogy aki betervezte a 300.000 Ft-ot az tudja, hogy miért annyi. 

Danis  Orsolya pénzügyi  ügyintéző: az  alapján  lett  betervezve.  Egy pillanat  ő  arra  nem
kompetens, hogy ott álljon egy gázóra mellett,  neki a számlák jönnek be, és neki azt kell
elintéznie. A másik, had mondjon valamit, ha már hozzá szólt, és nem tudja, hogy ez most mi
alapján,  mert  nem ez  szokott  lenni,  ha  hozzá  kérdés  van,  általában  a  Polgármester  Urat
kérdezik.  Nem  tudja  megmondani  a  rezsicsökkentést,  de  úgy  tudja,  hogy  az
magánszemélyeknek szól, nem hivataloknak. Ez is egy kicsit csúsztatás, a harmadik pedig az,
nem szeretné, hogy még egyszer őt támadná. Mert az előbb is olyan volt…

Lakossági résztvevő: azt fedezte föl, hogy a 300.000 Ft-os tétel, 5 és félszerese. Ezek szerint,
Orsolyán keresztül mennek keresztül a pénzügyek nem tűnik fel,  hogy 20 %-kal drágább?
Megnézi, hogy nincsen valami hiba, vagy elütés, vagy egy rossz számla?  

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző:  akkor is megnézte, és megnézték,  és ki lett fizetve a
számla, elszámoló számla volt, nem tud mást mondani, mint, hogy elszámoló számla volt, és
utána megemelkedett rész számlák. 

Lakossági  résztvevő: az  javasolná  a  testületnek,  hogy  ki  kell  vizsgálni,  hogy  egy  rezsi
költség az öt és félszeresére ugrik. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: még egyszer mondja, hogy nem kezel egy gázórát sem,
sőt kulcsa sincsen, és nem jár ide fel melegedni sem, és villanyt sem használ, nem itt olvas.
Hiába kérdezi…

Lakossági résztvevő: a számszaki részét kérdezte. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: a  számszaki  részét  tudja  mondani,  ugyanezt  tudja
mondani. 

Kulin Miklós György polgármester: erről a polémiáról volt szó, tehát az, ha valaki szót kér,
elmondja, kap egy választ, ezt megengedheti az ülés vezetője, de az, hogy  mond, megint
mond, ez nem ping-pong meccs. Ez nem egy polémia. 

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy Polgármester Úr meg tudja mondani, hogy mi az öt és
félszeresnek az oka, azért ezzel foglalkozni kell?

Kulin Miklós György polgármester: ő sem áll az óra mellett.

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy megy a fűtés, éjjel-nappal?

Horváth Károly képviselő:  ment tavaly. 

Lakossági résztvevő: az a baj, hogy kultúrházba egész télen ment.
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Horváth Károly képviselő:  nem volt rendezvény. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ki tartott szilvesztert, 2020-2021. forduló
évre, vagy Szászék, vagy Horiék, vagy együtt, nem hülye, emlékszik. 

Szász Károly képviselő: rendezvényt?

Kulin Miklós György polgármester: kérték a kultúrházat egy szilveszteri mulatságra. 

Horváth Károly képviselő:  nem volt senki, az 2019-ben volt.  

Lakossági résztvevő: 2020-ban korlátozások volt.

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen

Horváth Károly képviselő:  2020-as évben nem volt semmilyen rendezvény a kultúrházban. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy melyik alapítványnak adtak 1,5 millió forintot?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: azt nem tudja megmondani most így fejből. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  az a Kőfeszt volt, az 1 millió volt. A többi támogatás
pedig az volt, amit a nulladik napirendben el is fogadtak. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: még a köveskáli tűzoltók nem számoltak el, mert nekik
decemberben kell. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: még egy kérdése van a tartalékhoz, csak egy dolog miatt
a K513-as, csökkenés oka nettó finanszírozás támogatás visszafizetése, ez melyik, és mi lehet
az oka?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: minden évben havi lebontásban kap az önkormányzat
nettó finanszírozást, van, ami címezve van, van, ami cím nélkül, ez 1 millió. Ez címzett volt,
és kapnak olyat külön, hogy szociálisra  és olyat, hogy rendezvényre és ha azt nem költi el az
önkormányzat, akkor annak egy részét vissza kell fizetni. Ebből lett egy rész visszafizetés, ha
jól tudja 60.000 Ft volt,  illetve a lakossági ivóvíz szolgáltatás pályázaton tavaly 1,2 millió
körül nyert az önkormányzat, amit átadott a DRV-nek és a DRV ebből 870.000 Ft-ot nem
használt  fel.  A  DRV  visszaadta  és  ezt  az  önkormányzatnak  vissza  kell  fizetni  az
Államkincstárnak. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: visszakanyarodva  erre  a  felújításra,  amit  a  nulladik
napirendi pontban is érintettek, hogy a „felújítási munkákat nem hagyta jóvá a testület”, de
már ki lett fizetve, ezt beszélték, tehát a kinti elbontás, vagy építés, tehát a 67-es és a 71-es
számlát.  Az  a  kérdés,  hogy  van-e  bármilyen  jogkövetkezménye  ennek  a  határozatnak  –
28/2021. – amit nem hagyott jóvá a testület, tehát a fizetés már megtörtént, de a testület nem
hagyta jóvá. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ez benne volt a költségvetésben. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: de attól függetlenül, hogy a testület nem hagyta jóvá,
akkor ennek nincsen semmilyen jogkövetkezménye. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: már összezavarodott. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: tehát a nulladik napirendben…
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a napirend előtti beszámolóban volt az a határozat, amit
nem fogadott el a testület…

dr. Csertán Balázs alpolgármester: erre utal vissza…

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az egy magas 2.800.000 Ft-os volt, arról aztán kiderült,
hogy az részben tévedés volt, és azokra a munkálatokra alacsonyabb összegű szerződés, vagy
ajánlat szólt. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: azt szintén átküldte.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: de akkor az nem a 67-es és 71-es számla összege?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: az nincsen kifizetve, mivel csak árajánlat volt benn. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: nem ezt  kapta,  mindjárt  mutatja,  garázs  felújítás  2
millió…

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a garázs felújítás a falugondnokon van rajta, azt már
beszélték, volt egy tereprendezés 1 millió valamennyi…

dr. Csertán Balázs alpolgármester: 1.270.000 Ft….

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ezek ki lettek fizetve. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: az 1.270.000 Ft és az 1.654.000 Ft az ugye…

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: akkor mondja a teljesítést, akkor most a falugondnokról
beszélnek ugye? 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ezek szerint igen. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a falugondnokra rákönyvelt  felújítás:  2.302.850 Ft +
621.769 Ft, ez a teljesítés, ami rajta van. 

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester: nem húzza  vele  az időt,  nem teljesen  érti,  de majd
megbeszélik ülésen kívül.

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy az EFOP-os pénz? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 1.307.000 Ft maradt a kincstár számláján, és a héten
vissza  kellett  utalni  a  Magyar  Államkincstárnak,  be  van  tervezve  a  költségvetésbe,  
2 Ft-ot kell átvezetni, hogy az államkincstár teljesíteni tudja a visszafizetést. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja,  hogy az ötödik pontot húzzák ki, a belső
ellenőrzési  terv  elfogadását.  Ha egy  egyszerű  költségvetést  három testületi  ülésen  órákon
keresztül böngészik, tanulják…

Szász Károly képviselő: ha mindig egy kicsit más, akkor ez van.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ezt muszáj volt mássá tenni, mert közben telik az idő. 

Kulin Miklós György polgármester: jönnek be pénzek, és mennek ki pénzek. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: többször nekiültek tisztázni, ha jól gondolja, vagy nem?

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen
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Kulin  Miklós  György  polgármester: bemennek  megnéznek  minden  papírt,  tegnap
megkérdezte, hogy rendben vannak-e a magyarázatokkal, „persze”. Tarthatnak tíz ilyen ülést,
de ennek is van egy normális megoldása, ez már egy kicsit kezd kiterebélyesedni, nem tudja
mire fel? Ha van valami gond van egy dologgal, akkor azt kell mondani, hogy itt ez a számla
hamis, vagy fiktív, vagy túlzott, vagy ilyen, olyan. 

Szász Károly képviselő: kurva drága minden. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: a  „mire  fel”-re  egy  dolog  a  válasz,  az,  hogy  a
költségvetési előirányzatban meghatározott, elfogadott összegekkel a polgármester azzal tud
rendelkezni  és  ezt  követően  a  testületnek   nincsen,  főleg  nem  Balatonhenyén,  érdemi
kontrolja és akkor kialakul…

Kulin  Miklós  György  polgármester: ugyanazt  harmadszor  kontrolálják,  a  hivatalban  is
kontrolálták, levélváltásban is kontrolálták…

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: nem,  van,  amit,  már  nem  tudnak  kontrolálni,  mint
például,  hogy  2  millió  x  összegért,  vagy  x  összegért  épült  fel  az  a  tároló,  tehát
összességében…

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy nincs meg a számla 1,6 milliós… 

Horváth Károly képviselő: az sok, rengeteg.

Kulin Miklós György polgármester: ilyet mindenki mondhat, az a templom belekerült nem
tudja  mennyibe  és  „én  fele  annyiért  megcsináltam  volna”. Kinek  felel  egy  felszínes
kijelentésért?

Szász Károly képviselő: hogy?

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy meg tudja csinálni? 

Szász Károly képviselő: persze, hogy meg. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ő  meg  tudja  csinálni  negyedannyiért,  ezek  furcsa
kijelentések, kell adni árajánlatot, kell adni számlát, szerződést kötni a vállalkozóval. 

Horváth Károly képviselő: ez a legnagyobb probléma…

Kulin Miklós György polgármester:   nincsenek sehol, vagy akkor, amikor a polgármester
önálló  hatáskörben  dönthet,  vagy  amikor  sürgősen  azt  mondja  az  államtitkár,  hogy  a
„kócerájt” lebontani, ezt megcsinálni, és legyen szép rend, a falu kap ennyi pénzt.  

Horváth Károly képviselő: ez jó, rendben is van. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  1  milliárd  forintot  szerzett,  amióta  itt  dolgozik,  a
falunak és csak a falunak. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy 1 milliárd forintot?

Horváth Károly képviselő: az hol van? Az összesbe az a probléma, hogy a költségvetési
anyagokban mind az  van,  hogy a közbeszerzéseknél  a  testületi  tag  nincsen megkérdezve,
nincsen  összehívva  és  nincsen  elfogadva  az  árajánlat.  Ha  ebben  érdekeltek  lennének,  és
minden alkalommal meg lennének hívva ilyen tárgyalásra, akkor azt mondhatnák, hogy „nem
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kellesz, mert nagyon drága vagy”. Akkor nem kerül ide, hogy 5 millió vagy 2 millió forintért
csinálnak egy 800.000 Ft-os dolgot, mint az ideiglenes faházat. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy mennyiért csinálták?

Horváth Károly képviselő: 1,6 millióért, ha az összes faanyagot számolják, a legdrágább
tüzép árakkal, akkor 2 m3 deszka ment rá, meg 5 kg szeg, aztán belekerült volna 500.000 Ft-
ba, a munkadíj meg lett 1 millió. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy hány ember dolgozott ott?

Horváth Károly képviselő: kettő ember dolgozott ott, és ez a legnagyobb probléma, hogy
nincsenek meghallgatva a testületi tagok, és anélkül van döntve, és utána ide van téve a papír,
hogy döntse el, hogy 1-2 millió forintot elfogadja-e, hát nem fogadja el. 

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen

Szász Károly képviselő: bejött valamikor, amikor itt tárgyalták a kultúrházat, és azért jött,
hogy megkérdezze, hogy van a polgármester úr, mert akkor jött vissza a vírusból. Gyönyörűen
kitessékelte az irodából, mert tárgyalták a kultúrházat. 

Horváth Károly képviselő: holott minden testületi tagnak részt kellene vennie. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ez a baj?

Szász Károly képviselő: neki ez nem baj. 

Kulin Miklós György polgármester: egy pályázatíró cég volt meghívva Budapestről…

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen

Kulin Miklós György polgármester: két év alatt megkérdezheti Emit, hogy hányszor volt
az, hogy becsukják az ajtót és nem akar senkit sem beengedni, mindig nyitva van, mindig
mindenki bejöhet. 

Szász Károly képviselő: megkérdezheti, hogy mennyi a szobakiadás most?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ugyanannyi, mert nem lehet emelni. 

Lakossági  résztvevő  (Kulcsárné  Bertalan  Emília): 12.000  Ft  a  négyágyas,  7.000  Ft  a
kétágyas. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy nem személyre van?  

Kulin Miklós György polgármester: amióta világ a világ, így volt. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: idén sem lehetett emelni, és jövőre sem lehet. 

Szász Károly képviselő: csak azért kérdezte, hogy mert, aki dolgozott az önkormányzatnál,
az itt alud,t és ő mondta, hogy 7.000 Ft-ot fizetett, azt gondolta, hogy személyre megy. 

Kulin Miklós György polgármester: ajtó nyitva van, mindig mindent meg lehet beszélni, de
lehet ilyen politikát is folytatni, és akkor még 4 vagy 8 ilyen ülést terveznek ugyanebben a
témában? Csodálkozik ezen, még ilyet nem látott sehol. 

17



dr. Csertán Balázs alpolgármester: a közmeghallgatáson szerette volna mondani, vissza ide
az  árakhoz,  de  akkor  mondja  most.  Múlt  héten  szombaton  volt  egy  társadalmi  munka  a
templom felújításának az előkészítésével kapcsolatban, és az RRH  Hungary, akik ezeket az
építményeket  készíti,  adott  egy  árajánlatot,  amely  570.000  Ft-ra  jött  ki,  de  ők  ezt  mind
maradéktalanul elvégezték, mármint társadalmi munkában. Nem is ez a lényeg, hogy 570.000
Ft-ot spóroltak ezáltal a felújításra, hanem úgy gondolja, hogy nagyobb szakmai tekintély a
Veszprém Megyei  Érsekség Főépítésze mondta,  sőt  kifogásolta,  hogy nagyon drága ez az
árajánlat a bontásra, elképzelhető, hogy minden egyéb más így van. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  elképzelhető,  de  ez  nincsen  napirendi  pontban  a
költségvetés tárgyaláson. Elég gyenge dolog az, hogy elképzelhető, a templom felújítása nem
az önkormányzat  dolga.  Azt az árajánlatot,  amit RRH Hungary adott  valamikor,  mondott,
vagy  mutatott,  az  abszolút  nem  lett  elfogadva.  A  templom  felújításról  egyelőre  csak
tárgyalnak, megkérte Alpolgármester Urat, hogy törődjön vele, mert úgy mutatkozott, hogy
szívesen csinálja. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ez így is van. 

Kulin  Miklós  György polgármester: nyilván,  hogy összehozta  a  tárgyalást  az  érsekségi
főépítésszel,  Alpolgármester  Úrral,  illetve  akiket  hozott,  vagy  küldött.  Nyilvánvaló,  hogy
minden napirendi pontban megjegyzik, de semmi köze nincsen az önkormányzathoz. Azon
kívül, hogy ő mondott valamit, hogy ennyibe kerülne, hogy ő nem tudni honnan jön, és hány
kocsival  elhordja  nem  tudni  hová  a  műanyag  lambériákat  és  megsemmisíti,  valamint  a
padokat elvitte nem tudja hány kilométerre, valamilyen raktárhelyiségbe, ahol pénzért lehet
raktározni, az egy más dolog, nagyon szép gesztus volt, hogy megcsinálták. Ezzel spórolt nem
az önkormányzat, hanem az egyház, egy szóval sem pártolta, hogy ezt csinálná az RRH, sőt
jelen volt, amikor az Érsekséggel beszélt, és mondta, hogy csúnyán nyomuló ember, mindent
akar  csinálni,  egyszerre  10  dolgot,  de  ez  nem  azt  jelenti,  hogy  nemet  mond,  hatszor
visszaküldte, és amikor megfelelő árajánlatot kap, akkor miért ne fogadná el,  azért mert a
képviselőknek nem tetszik?

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy akkor ez most megfelelő?

Kulin Miklós  György polgármester: nem, miután  ezt  felolvasta,  hogy ez mai  napirendi
pont, de nem ezen a napirenden vannak most. Rendet kellene tartani.  Itt  vitatkozni egyéb
napirendi pontról és a templom építkezésről, ezek olyan semmirevaló dolgok, fél négy van, és
kezdődik a közmeghallgatás.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: elmondja, mert ezek szerint nem ment át. A kettőt nem
összemosni mondta, hanem arra mondta, hogy egy szakmailag kétségbevonhatatlan személy
azt mondja, hogy nagyon drága az adott árajánlat egy adott cég által, nem is lett elfogadva és
korábban, illetve a jövőre nézve is, mert  van itt  egy határozati javaslat,  a jövőre nézve is
ugyanez  a  cég  által  vannak  árajánlatok,  tehát  gondolja,  nem  tudja,  hogy  milyen
széleskörűen…

Kulin Miklós György polgármester: világos, ő is azt mondta, hogy drága… ha már össze-
vissza beszélnek, és nincsen ülés és nincs rend…

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ülés van és a költségvetésnél tartanak és ugye…
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Kulin Miklós György polgármester: minden problémával ezzel dolgozik  (bemutatja  „az
építőipari  költségbecslési  segédlet  2021”  című  könyvet) nem  akarta  elővenni,  bontásról,
fabódé építésről, templom építésről….

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: komolyra fordítva a szót másfél órája ülnek ugyanazon
úgy, hogy el fognak késni a közmeghallgatásról és úgy, hogy tényleg harmadjára ugyanott
tartanak. Kérdezi, hogy van-e hajlandóság elfogadni, vagy sem, ha nincs, akkor annak milyen
következményei lesznek, és azt ki vállalja, mert ez azt jelenti, hogy akár működésképtelenné
is válhat az önkormányzat, mert nem tud kiadásokat teljesíteni, illetve, ha nem fogadja el a
testület, az megoldja-e a problémát, mert ezzel most nem jutnak előbbre, bár nem az ő dolga
ezen  okoskodni,  de  ezen  nem  jutnak  előbbre.  Tehát  itt  azt  kell  megnézni,  hogy
helyrehozhatatlanok-e  azok  a  problémák  és  aggályok,  amelyek  felmerültek,  ha
helyrehozhatatlan,  akkor le kell  vonni  a következtetéseket.   Ha helyrehozható,  akkor  meg
kellene  határozni,  hogy  mi  az,  amivel  helyrehozható,  hogy  tovább  lendüljenek,  mert
gyakorlatilag ugyanannál a témánál tartanak gyakorlatilag augusztus óta, és ott tartanak, hogy
a decemberi  számlákat  nem biztos,  hogy ki  lehet  majd  fizetni,  mert  nem lesz módosított
költségvetés. Azért ajánlották fel a hivatal segítségét, hogy legalább leszűrnék azt, hogy mi az,
ami problémás, azért adták át két héttel korábban ezt az anyagot, hogy ha legalább kiszűrik,
hogy mi az, ami problémás, mi az, ami nem problémás, akkor a nem problémásból készült
volna az anyag. Megérti az aggályokat is, csak lehet olyan következménye, amit senki nem
kíván. Jó lenne ezt kimondani, akkor hol tartanak…

Kulin Miklós György polgármester: nagyon csúnyát fog mondani, azt látja, hogy Karcsitól,
Horitól,  Balázstól  ez  egy  ilyen  szakértelem  híján,  teljesen  mindegy,  hogy  kinek  mi  a
foglalkozása és mekkora tanultsága van, a számviteli szakértelem híján itt minden gyűlésen
elbeszélgethetnek 6-8 órát. Ajánlja, hogy vezessék be, tesz egy javaslatot, hogy minden reggel
8 órakor itt lesz mindenki, mint ő, és megbeszélik, hogy kivel beszél, mit beszél, mit rendel,
mennyibe  kerül,  mit  fizet,  mert  ezt,  hogy  harmadik  alkalommal  augusztus,  szeptember,
október,  novemberben  vannak,  és  ezt  beszélik,  amiben  főleg  szaktudás  híján  látja  ezt  a
bizonytalanságot.

Szász Károly képviselő: az a dolga a polgármesternek, azért kapja a fizetését,  úgy tudja,
hogy rendesen végezze el ezt a melót, korrektül legyen elszámolva, legyen ajánlat…

Kulin  Miklós  György  polgármester: korrektül  van  minden  elszámolva,  árajánlattal,
szerződéssel és teljesítés igazolással és így tovább, fotódokumentációval az összes pályázat is
minden. Ha a képviselők ennyire így tudnak csak dolgozni, akkor ezt nem bánja javasolja,
mert erre neki van ideje, minden reggel nyolckor itt van, és minden témát együtt csinálnak. 

Szász Károly képviselő: nem lesz itt reggel nyolckor, mert nem ebből él. 

Kulin Miklós György polgármester: két év alatt tudja, mert két év alatt nem sokat látta a
képviselőket.

Szász Károly képviselő: nem kell itt lenni mindig. 

Kulin Miklós György polgármester: nem is kell, de menjen el a pénzügyre, és kérdezze
meg,  hogy hol  a  számla – látja,  hol  az árajánlat  –  látja,  hol  a  megrendelő  – látja,  hol  a
teljesítés igazolás. Még hat ilyen ülést tudnak tartani, de fél négytől közmeghallgatás lesz. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: akkor ezzel mit lehet kezdeni. 
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dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: még  is  csak  jobb  lett  volna  az  eredeti  javaslat,
megjegyzi  zárójelben,  lehet,  hogy  akkor  is  eltartott  volna  eddig,  nyilván  a  lakosságot
várakoztatni hosszasan nem szép dolog, az biztos. Itt most nem jutottak semmire, zárójelben
megjegyzi, már csak azért is, hogy ennek is hangot adjon, hogy ilyenkor a hivatali ülésrendet
összerakni nagyon nehéz, új időpontot nem lesz egyszerű találni, bár ez a legkisebb ebben a
történetben. Nyilván le kell zárni az ülést, most nincs mit tenni, találni kell egy új időpontot,
de úgy kell találni azt, hogy addigra – ez nem jegyzői hozzászólás – mérlegelni kell, hogy azt
akarják, hogy ne működjön az önkormányzat, vagy azt, hogy igen. Lehet az is egy válasz,
hogy nem, de akkor ne rabolják egymás idejét feleslegesen. Lehet az, hogy igen, és akkor van
több módja, mindenki nagyon jól tudja, le lehet mondani, fel lehet oszlatni a testületet, de
ennek semmi értelme, mert veszélyhelyzet van. Azt akarják, hogy működésképtelen legyen a
falu, vagy esetleg szeretnék, hogy működjön, és esetleg meg lehet-e ezeket a problémákat
oldani, csak ne így próbálják már, hogy tényleg ötödszörre ide jönnek, hangfelvétel készül, -
nem a hangfelvétellel van baja -  ezt jegyzőkönyvezni kell, és ez egy csomó idő a hivatalnak
és  az  elhangzottak  jelentős  része,  
- hozzátartozott ugyan tárgyhoz -  de inkább volt munkamegbeszélés  és nem ülés. Valahogy
ezt  nem próbálnák meg,  mindjárt  itt  a  karácsony,  nem akar  hisztizni,  de úgy kell  mindig
számolni, hogy egy ülés hozománya mire jegyzőkönyvet írnak és végrehajtanak legalább két
hét. Oldják már meg valahogy, de ha nem, akkor meg nem pazarolják az időt. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: azt kérdezné, hogy annak mi a lehetősége, amit már
egyeztettek, hogy az elfogadott előirányzaton belül ne legyen szabad mozgás. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: nem  hozta  magával  az  alap  költségvetési  rendelet
szövegét, de emlékei szerint bele szokták venni, hogy az előirányzatokon belül gazdálkodhat
a polgármester. Akkor nyilván ezt úgy kell módosítani, hogy nem gazdálkodhat, de akkor meg
ki  kell  találni,  hogy  most  ezekre  a  beruházásokra,  felújításokra  vonatkozik-e,  hogy  nem
gazdálkodhat,  vagy bizonyos összeghatár  felett  szeretnének dönteni,  vagy bizonyos típusú
költségek vonatkozásában.  Nyilvánvaló ez azzal  jár,  hogy többször kell  majd ülésezni,  de
ezen nem múlik, sokkal több értelme lesz, mint annak, amit csinálnak augusztus óta, csak
kérdés,  hogy  történt-e  olyan,  amit  nem lehet  ezzel  rendezni,  vagy  ha  előre  nézve  ebben
megegyeznek, akkor tudják-e rendezni. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: a  múltat  nyilván  nem  ilyennel  rendezni,  tehát
egyértelmű,  csak  a  jövőre  nézve,  ha  kap  a  testület  olyan  garanciát,  akkor  adott  esetben
hajlamosabb a múltat más szemüveggel nézni. A másik pedig az, hogy szeretné kérni, hogy
akkor a közüzemi számlának a megemelkedését tisztázzák, hogy az mire vezethető vissza,
tehát  miért  emelkedett  meg,  amikor  tényleg nem volt  érdemben rendezvény,  tehát  ez egy
kérdés. A másik pedig az, hogy az előirányzaton belüli gazdálkodásra egy összeghatárra tesz
javaslatot, konkrét összeget nem, majd később, mert ez a helyzet. Egyébként a testületnek és
mindenkinek a védelmében ugyanez a helyzet fog kialakulni, mint a jelenleginél, hogy van
egy előirányzat 1,6 millió forint erre a tárolóra és pont ennyi lesz kimerítve, és készül belőle
ez, és utána a testületen belül feszültség lesz, ez például egy javaslat, de ezt még átgondolják. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  15:35  órakor
bezárja. 

K.m.f.

20



Kulin Miklós György  dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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