
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  február  04.
napján 9:00 órakor megtartott rendkívüli 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

Meghívottként:

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
4  fővel  határozatképes.  Az  első  napirendhez  meghívásra  került  Ónodi-Szabó  Attila
projektmenedzser, akit külön köszönt, és felkéri, hogy vegyen részt a napirend tárgyalásán.
Ismerteti a meghívó szerinti  napirendeket, melyet javasol kiegészíteni az alábbiakkal:

- Nyomtató beszerzése
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása.

Horváth Károly képviselő: javasolja a napirendek közé felvenni az „egyéb ügyeket”.

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja  az  ismertetett  és  kiegészített  napirend
elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 4-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Kultúrház felújításának kivitelezési munkálataihoz közbeszerzési 
eljárás megindítása
2.) Polgármesteri illetmény megállapítása, alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata
3.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
4.) Magyar Faluprogram keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 
pályázat benyújtása falukemence építésére 
5.) „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” pályázat keretén belül 
hangtechnikai berendezések beszerzése
6.) Nyomtató beszerzése
7.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
8.) Egyéb ügyek

1.)   Kultúrház felújításának kivitelezési munkálataihoz közbeszerzési eljárás megindítása  

Kulin Miklós György polgármester: felkéri Ónodi-Szabó Attila projektmenedzsert, hogy a 
közbeszerzési ismereteket tágítsa, bővítse. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: sok szeretettel köszönt mindenkit, megtisztelő, hogy
jelen lehet, bár nem szeretett volna soha ilyen pozícióba kerülni, mint bizonyára tudják, hogy
alapvetően ezzel foglalkozik most már 20 éve projekt előkészítéssel, projekt menedzsmenttel,
pályázatírással. Azért vállalta el ezt az egészet, mert egyrészt felkérést kapott polgármester
úrtól,  másrészről  a  miniszterelnökségtől  direkt  módon  kérték,  hogy  vállalja  el  ezt  a
projektmenedzsmentet.  Mint,  ahogyan  korábban  már  volt  sikeres  pályázat  a  falu  életét
támogatólag az iskola felújítására, vagyis az egyházi pályázat volt.  Sőt van több ilyen folyó
nyertes  pályázatuk,  ezzel  a  cél,  hogy  a  kultúrház  teljesen  megújuljon,  és  közösségi  élet
kezdődjön ott is. Az idő nagyon sürget, alapvetően 2020. decemberében kapták a támogatást
azzal,  hogy 2021. decemberéig el kellett  volna végezni a felújítást,  tulajdonképpen készen
kellene, hogy álljon az épület. Rengeteg objektív oka volt, hogy ez miért nem sikerült így, a
tervezésnél, illetve a felmérésnél tulajdonképpen le kellene bontani az egész épületet, de ez
nem lehetséges,  mert  ez a kiírás,  ez a támogatás nem ad lehetőséget  arra.  Ez kifejezetten
megújításról szól, megújítást kel bemutatni. Statikai problémák jelentősek, műszakilag nem
menne bele,  mert  közgazdász és nem ért  hozzá.  A Covidnak köszönhetően alapvetően az
Önkormányzat kapott még egy év haladékot a projekt befejezésére, ez jelen pillanatban 2022.
december 31., eddig meg kell valósítani a projektet. Más kérdés, hogy a költségvetés hogyan
változott, változtak a viszonyok, tisztán látszik már, hogy a rendelkezésre álló keret nem lesz
elég a kivitelezésre. Az előterjesztés szerint haladjanak, melyből látják, hogyan áll a projekt,
volt  egy tervezés,  előkészítés,  mely a  hatályos  önkormányzati  és törvényi  szabályozásnak
megfelelően eredményesen került beszerzésre, a tervek rendelkezésre állnak. 

Kulin Miklós György polgármester: itt vannak az asztalon legalább egy fél éve. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  nem beszéltek róla, tehát nem ismerik. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: ez objektív, ehhez nincsen köze, ezt majd egymás
között megbeszélik. A tervek, tervezői művezetés beszerzésre került, ezt nyilván tudják, hogy
egy kalap alatt zajlik, hiszen a tervező, aki a kivitelezés során a tervezői művezetést biztosítja,
illetve  részt  vesz  a  kivitelezés  folyamán  annak  megfelelő  és  minőségi  vizsgálatában.  A
műszaki ellenőr, akinek a beszerzése megtörtént ugyan, szintén a hatályos önkormányzati és
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közbeszerzési törvénynek megfelelően, de az a változás jelen pillanatban, hogy ez a szerződés
felmondásra került, jelenleg nincsen műszaki ellenőre a projektnek. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy kinek a részéről került felmondásra? 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: közös megegyezéssel került felmondásra. 

Kulin Miklós György polgármester: messze volt, budapesti volt. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: ennek az okát nem ismeri, de közös megegyezéssel
került felmondásra, ez a dokumentum szintén rendelkezésre áll. Ennek jelentős szerepe van,
ugyanis először őt kell beszerezni, hiszen a kivitelezésnél, sőt már a kivitelező beszerzésénél
is a bíráló bizottságban a legfontosabb szerepe a műszaki ellenőrnek van mindig. Itt állnak
most, a beszerzésük megtörtént, a projektmenedzser és a közbeszerzési szakértő személye és a
kollégája.  Megköszöni,  ha elfogadják,  hogy ez a díj  – a projektmenedzsmentre  általában  
4-6 % között enged a törvény szerződni – 500.000 Ft-os díj azt gondolja, hogy jelképesnek
mondható,  kéri,  hogy ezt  fogadják el,  amennyiben ellenérzésük van, akkor  azt  kéri,  hogy
mondják el. 

Horváth Károly képviselő: kérdezi hogy a projektmenedzseri díj, közbeszerzési díj ez havi 
szintre van ez az 500.000 Ft, vagy ameddig tart a folyamat.

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: ezek  a  teljes  projektre  vonatkozó  díjak,  minden
bizonnyal egy évig december 31-ig folytatni fogják. Közbeszerzési terv ez lenne a következő
napirend pont, ebben a pillanatban jutottak el oda a projektben, hogy az első közbeszerzést
kell a projektben végrehajtani. Az első nemzeti eljáráshoz igazodó közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, ezt a közbeszerzési törvény szabályozza az értékhatárokhoz vagy a beszerzendő
szolgáltatásokhoz képest, hogy mi az eljárás rend. Most ez következik, tudják, hogy nagyjából
mi  a  projekt  költségvetése,  pontosabban  a  kivitelezés  költségvetése,  pontosabban,  hogy
mennyi áll  rendelkezésre,  és ha ezt be kívánják szerezni,  akkor azt az eljárási  rendet kell
követni. Igyekszik egyszerűen elmondani, azt szeretné, hogy mindenki úgy álljon fel innen,
hogy megértette azt, amit mondott, nem akar nagy szakmai szavakat használni. Mit jelent ez
az eljárási rend, vagy hogyan működik ez az eljárási rend? A közbeszerzés megindításával
kezdődik, ez egy határozat, mely határozatot a megfelelő személy, vagy szervezet adja ki, úgy
érti,  hogy  vagy  a  polgármester,  ha  erre  felhatalmazása  van,  vagy  a  testület.  Mindezt
közbeszerzési szabályzat szabályozza, tehát minden önkormányzatnak kötelezően kell, hogy
legyen közbeszerzési szabályzata. Balatonhenyének is van, de majd visszatér arra, hogy az
milyen és mikori.

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: 2012-es  ez  a  szabályzat,  kérdezi,  hogy  miért  nem
készült új eddig, úgy érti, hogy erre a projektre alkalmazandó, 2020-as keltezésű a támogatói
okirat,  tehát egy éve megvan, és nincsen erre  a  projektre szabottan hatályosított,  frissített
közbeszerzési szabályzat.

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: erre nem tud válaszolni. A közbeszerzési szabályzat
nem egy projektre készül, hanem ez egy általános dolog, általánosan kellene, hogy legyen és a
közbeszerzési szabályzatot elvileg mindenkor frissíteni kell. Jelentősen, gyakran és nagyon
markánsan  változik  a  közbeszerzési  törvény,  ami  ezt  szabályozza,  tehát  a  közbeszerzési
törvénynek  mindenkor  meg  kell  felelni.  Nagyjából  egy  jogász  csapat  folyamatosan  ezzel
kellene,  hogy  foglalkozzon,  hogy  a  közbeszerzési  szabályzatokat  mindenhol  módosítsa.

3



Egyébként a projektben most jutottak el odáig, hogy első közbeszerzéshez eljussanak, tehát
lehet most közbeszerzési szabályzatot készíteni az önkormányzatnak is, de azt gondolja, hogy
ez sokkal hosszabb időt venne igénybe, mint hogy egy „B” verziót, amit szeretne javasolni,
követni, amit a közbeszerzési szakértők, jogászok javasolnak. Lehetséges az, hogy most azt
mondják,  hogy  stop  és  csinálnak  egy  közbeszerzési  szabályzatot  Balatonhenye  Község
Önkormányzatának. Ez járható út, és valóban helyén való, sőt akármilyen határozat születik
most erről valóban hamarosan határozni kell, mert az értékhatárok ezt már megkövetelik, és
elég sok forrást kap az Önkormányzat ahhoz, hogy vélhetően szükség lesz a közbeszerzési
szabályzatra. Tehát ez mindenképpen egy helyes javaslat, hogy kellene, hogy legyen, és azt el
kellene készíteni, és azt utána folyamatosan frissíteni kell. A közbeszerzési törvény, ami ezt
szabályozza, az nagyon gyakorta és nagyon markánsan változik. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem is javaslat, csak egy kérdés, észrevétel, sejti, hogy
mi fog ebből kisülni, - már előfordult párszor – a kérdés az, hogy számolni lehetett ezzel, érti,
hogy most jutottak el az első közbeszerzés pillanatáig, nyilván gondolhattak volna arra, hogy
ez meg fog történni, tehát ez az első közbeszerzési eljárás. Akkor nyilván jó lett volna, hogy
amikor ez megtörténik, akkora már rendelkezésre áll egy, nem kell „A” és „B” opció közül
választani,  hanem  a  legtisztább  egy  opciót  lehet  választani.  Jelen  pillanatban  pedig  a
közbeszerzési szakértő az idő rövidségére hivatkozva akkor inkább a „B” opció felé próbálja
terelni a dolgokat, ha jól értelmezi? 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser:  nem,  pontosabban  igen,  de  gyakorlatilag  ez
semmilyen  hátrányt  nem  jelent.  Ebben  igaza  van,  hogy  kell,  hogy  legyen  közbeszerzési
szabályzat, meg kell írni, megbízást kell adni erre egy szervezetnek, aki erre képes, alkalmas
és  akkreditált.  Általában  közbeszerzéssel  foglalkozó  jogászok  szoktak  ilyet  írni,  ennek
időtartama alsóhangon is 3-4 hetet vesz igénybe, de inkább többet. A képviselő-testületnek
kell megszavazni, a finanszírozását, forrását megteremteni, és a kapcsolatot tartani az adott
szervezettel, aki ezt elkészíti. Erre van mód és lehetőség, sőt szükség van, és ezt gyakorta kell
frissíteni, ami az elmúlt 8-9 évben nem történt meg. Ez nem egy újkeletű dolog, hogy ez
nincsen, eddig nem volt rá szükség, vagy nem tudja, hogy mi ennek az oka, de kell, egyébként
jelen pillanatban van Balatonhenye Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  van, de az előterjesztésben is az szerepel, illetve arra
lehet következtetni, hogy az csak 2012-re volt alkalmazandó. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: ez  valóban  túlhaladott  már  régen,  azóta  a
közbeszerzési törvény annyira változott, hogy tulajdonképpen rengeteg olyan rész van benne,
ami  ebben  a  pillanatban  nem lehet  érvényes,  de  ebben  a  projektben  van  egy  szerződött,
hiteles, hivatalos közbeszerzési szakértő, tehát az ő felelőssége, hogy megfelelő közbeszerzési
szabályzat híján a közbeszerzési törvénynek megfelelő módon járjon el a projektben végig,
pontosabban  járjon  el  az  Önkormányzat.  Ez  elveszi  egy  kicsit  az  élét  ennek  a  jelenlegi
közbeszerzési  szabályzatnak, ami valóban túlhaladott  és idejét múlt  és rengeteg olyan van
benne, ami nem azt mondja, hogy nem érvényes, hanem ebben a pillanatban szabálytalan a
jelen alkalmazandó törvényekhez képest. A közbeszerzési szakértő szerződése, annak megléte
ezt felülírja, és elveszi a felelősséget az Önkormányzattól, és az ő felelőssége az, hogy itt
minden a közbeszerzési törvénynek megfelelően történjen. Ezért születtek ezek a napirendi
pontok, mert azokat a dolgokat, amelyek a 2012-es közbeszerzési szabályzatban szerepelnek,
és nem felelnek meg a jelenlegi törvénynek, azok felől most a testületnek kell dönteni. Az „A”
opció az,  hogy készítenek egy közbeszerzési  szabályzatot,  de akkor megint leáll  a projekt
legalább egy hónapra,  a  „B” opció,  hogy a  meglévő,  de  egyébként  hatályos  szabályzatot
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alkalmazva a megfelelő felügyelettel és felelősséggel azokat a részeit, amelyek nem felelnek
meg, a testület másképpen megszavazza, és így a projekt előmenetelét segítik, teszik mindezt
objektíven.  Általánosságban  mi  a  közbeszerzési  eljárás  menete,  rendje.  Első  az  eljárás
megindítása, ezt most a polgármester teszi, vagy nem teszi – most ne erről beszéljenek – az
eljárás megindítás menetének az a lényege, hogy megszületik egy meghívni, vagy felkérni
szándékozó ajánlatadói kör, mely ajánlatadói kört meg kell szűrni. Egy olyan piackutatást kell
végezni,  vagy  végeztetni  -  ez  a  közbeszerzési  szakértő  feladata  -,  hogy  egy  olyan
feltételrendszert támasszon, ami alapvetően a projekt, a kivitelezés érdekeit, előre menetelét
és  megkérdőjelezhetetlenségét  szolgálja.  Az  ajánlatot  adók  rendelkezzenek  megfelelő
referenciákkal,  vettek  már  részt  önkormányzati,  vagy  közt  szolgáló  épület  felújításában,
felépítésében. Rendelkezzenek megfelelő pénzügyi, anyagi háttérrel, legyen megfelelő likvid
tőkéjük, tehát felelősen történjen meg az ajánlatadó ajánlat adása, biztosított legyen az, hogy
az ajánlatot adó kivitelező, akivel a szerződést megkötik, végig fogja vinni a projektet. Ennek
a  felelőssége,  a  projekt  megindító  döntés  felelőssége,  aki  ezt  a  döntést  meghozza
tulajdonképpen az ő felelőssége azzal, hogy a közbeszerzési szakértő és projektmenedzsment
munkáját nyilván hozzá kell kérni. Tehát megfelelő módon a kiválasztást – ez nem azt jelenti,
hogy ő választja ki – a kiválasztás a testület dolga lesz a végén, a testület fogja a döntést
meghozni, hogy ki legyen a kivitelező, a testület fogja a döntést meghozni, hogy kivel kötnek
szerződést. A projekt megindítás csak azt jelenti, hogy megfelelő szűrőket tesznek oda, hogy
kik  vehetnek részt  ebben az  ajánlatadási  folyamatban.  Ehhez  nyilván el  kell  készíteni  az
ajánlat  kérési  dokumentumot,  ez  a  dokumentum  leírja,  hogy  miről  van  szó,  mit  kell
megépíteni,  arra  milyen  árazatlan  költségvetés  áll  rendelkezésre,  nyilvánvalóan az  ajánlat
adók árazatlan költségvetést kapnak, azt ők beárazzák és ez a versenynek alapvető fontosságú
része.  Ezen  kívül  még  számos  egyéb  alkalmassági  feltétel  támasztható,  rendelkezzen
szakemberrel, milyen garanciái vannak a háttérben, mennyi idő alatt vállalják a kivitelezést,
pontosabban  az  időhatárokat  már  megszabhatják  az  ajánlat  kérőben,  meddig  kell  ezt
megépíteni. Ha ezt nem teszik, akkor milyen jótállással, szavatossággal, kötbér feltételekkel
lehet őket bekötni ebbe a szerződésbe. Nagyon fontos, hogy ezt az ajánlat kéréskor már le kell
fektetni, így kell az ajánlatokat bekérni. Ez tulajdonképpen a folyamat megindításának, vagyis
a közbeszerzés megindításának a lényege. A következő, ami nagyon fontos és szükség van, az
a bíráló bizottság, ezt már most az elején kell felállítani. A bíráló bizottsági tagok kijelölése
rendkívül fontos feladat, ez már túlfutott a hatályos közbeszerzési szabályzatban, mert 2012-
ben ez teljesen másképpen működött,  nevesítve vannak mindenféle titulusok, az már nem
irányadó,  idejét  múlt.  Ebben a pillanatban legalább négy tagot  kell  megjelölni,  az  első  a
beszerzés  tárgya  szerinti  szakértő,  vagyis  a  műszaki  ellenőr,  ami  még  nincs  meg,  ő  a
legfontosabb, mert alapvetően az ajánlatokat ő fogja átvizsgálni, jók-e az árak, jók-e azok a
mennyiségek, megfelelő módon van-e beárazva, nincsen-e benne üres sor, tehát az az ajánlat
azt tükrözze, hogy annyiból ez a kivitelezés megtörténhet. Vannak mélyrepülő ajánlat adók,
akik csak azért, hogy elvigyék olyan árat adnak, ami a piacon elképzelhetetlen. Kell egy jogi
szakértő, jogi szakértelemmel bíró személy, azért néz Jegyző Asszonyra, mert ez általában a
jegyző  szokott  lenni.  Kell  egy közbeszerzési  szakértő,  erre  a  titulusra  szerződése  van  az
Önkormányzatnak.  Kell  pénzügyi  szakértő,  aki  pénzügyileg  vizsgálja  azt,  hogy az  ajánlat
pénzügyileg  rendben  van-e.  Emellett  lehet  még  egyéb  plusz  tagja  a  bíráló  bizottságnak,
megfigyelőként  vehet  részt,  akár  a  testület  részéről  valaki.  A  lényeg  az,  hogy  csak
megfigyelőként vehet részt, mert egyébként a döntésben, mint testületi tag részt vesz. Tehát a
bíráló bizottságba megfigyelőként akár mindannyian részt vehetnek. Van a döntés,  vagy a
döntés  hozás,  ami  alapvetően  mindenképpen  testületi  hatáskör,  mert  a  végén  a
szerződéskötésre a testület hozza meg a döntést. 
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dr. Csertán Balázs alpolgármester:  kérdezi, hogy az ajánlat kéréshez, ki határozza meg a
feltételeket? 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: bárki,  a  testület,  pontosabban  a  feltételeket  az
eljárást megindító szerv, akár a polgármester, akár a testület határozza meg. Nyilvánvalóan
véleményt  lehet  formálni,  tehát  a  testületnek  van  joga  arra,  hogy véleményt  formáljon  a
feltételekhez. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdés annak a kötő ereje, van-e vagy nincsen. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: vannak maximum feltételek, maximum szabályzók,
amit túl nem léphetnek törvényileg. Azt például lehet, hogy legyen megfelelő referenciája,
vett  már  részt  hasonló kivitelezésben,  legyen megfelelő  anyagi  háttere,  az  előző két  éves
beszámolóit  átnézve ne legyen nehéz helyzetben lévő vállalkozás,  ne legyen köztartozása,
megfelelő szakember gárdával bírjon. Ezek az alapfeltételek, amit meg lehet határozni, ennél
sokkal többet nem lehet.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: van egy x személy, aki meghatározza az ajánlati kiírást,
és a testületnek van erre véleményezési joga. Tesz egy olyan véleményt, ami jogszabályilag
megengedett,  hogy akkor azt, aki az ajánlatot kiírja azt ő köteles-e figyelembe venni, erre
gondolt a kötőerő tekintetében. Ha tehet egy véleményt, de nincs értelme, akkor hogy van
ezzel kapcsolatban a döntéshozatal?

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: az  eljárást  megindító  személynek,  vagy
szervezetnek van lehetősége kötőerővel rendelkező véleményt tenni. Az alapvetés az, hogy a
lehető legerősebb feltételeket szabják meg, ezek azok, amelyeket már felsorolt. Kérdezi, hogy
mire gondol? 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: csak általánosságban kérdezi.

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:   ez  az  anyag  úgy  szól  összhangban  a  korábbi
közbeszerzési szabályzattal, hogy a megindításra a polgármester jogosult, ezt nyilván olvasta
a testület,  nyilván ez alapozza meg a kérdést,  vagy emiatt  merül  fel  ez a  kérdés.  Ha azt
mondja  a  képviselő-testület  az  eljárást  megindító  polgármester  számára,  hogy  ezeket  a
feltételeket kéri meghatározni, az köti a polgármestert. Ez egy többséggel hozott döntés, az
köti a polgármestert, illetve ha azt nem veszi figyelembe a polgármester, akkor annak megvan
a következménye. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: véleményadásból nem volt számára egyértelmű, hogy ez
egy többséggel hozott döntés. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: erre a feltételrendszerre javaslatot a közbeszerzési
szakértő fog adni. Lényeg, hogy ezek a javaslatok a legerősebb szűrő feltételek legyenek. 

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester: a  feltételrendszer  legerősebb része gondolja,  hogy a
kivitelezési határidő lesz. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: határidő,  pénzügyi  alkalmasság,  műszaki
alkalmasság, a referenciák, ezeket mind meg kívánják adni. A rendelkezésre álló legerősebb
feltételeket  szeretnék  szabni,  például  a  számlázás,  eleve  a  szerződést  is  úgy  kívánják
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megszabni,  hogy  több  részszámlával  kivitelezési  szinthez,  százalékhoz  kötve  lehessen
lehetősége lehívni a pénzt, tehát előre lehetőség szerint semmit nem fizetnek. 

Szász Károly képviselő: elvégzett munka után jár a pénz. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser:  ha olyan javaslattal élnek, akár jó előre, tehát olyan
szűrőfeltételeket tesznek, amelynél erősebbet nem lehetne hozzátenni, akkor abban nem lehet
hiba. Ebben a pillanatban ez a 2012-es érvényben, hatályban lévő közbeszerzési szabályzat
szerint  a  polgármester  jogosult  a  beszerzési  folyamat  megindítására.  Tudja,  hogy  ez  egy
sarkalatos pont, ezzel kapcsolatban azért mondta el általánosságban a dolgokat az imént, hogy
ezt tisztán lássák. Kérdezi, hogy mi a vélemény, vagy ellenérzés ezzel kapcsolatban. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester:  azért  kérdezte  első  körben  ezt  a  közbeszerzési
szabályzatot, mert volt már azért pár olyan döntés – csak a háttörténet végett - , hogy az utolsó
pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban volt előterjesztve, illetve beszorítva a testület.
Érzése szerint, lehet, hogy jogilag nem, de pszichikailag igen, és ha ez nem lesz, akkor ilyen,
olyan  hátrány  éri  a  falut,  ami  jogilag  be  is  következett  volna,  csak  utána  már  tényleges
döntéshozatali lehetőség, mérlegelési lehetőség nem volt. Volt már ilyen érzése, és itt is ez a
helyzet,  azért  kérdezte,  hogy  egy  éve  miért  nem  történt  meg.  A másik  pedig  az,  hogy
meghatározzák  a  legszigorúbb  feltételeket,  nyilván  annál  szigorúbbat  nem  lehet,  ez
összességében  részéről  rendben  van,  de  annyit  szeretne,  hogy  ha  jól  értelmezte,  akkor  a
közbeszerzést megindító szerv, vagy személy viseli a felelősséget az egész eljárás során. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: azért, hogy kik vesznek részt az eljárásban, azért ő
viszi  a  felelősséget.  Tudja,  hogy  objektíve  sok  mindent  mond  alpolgármester  úr.  
 A polgármesternek  ebben  a  pillanatban  a  jogosultsága  odáig  terjed,  hogy megindítsa  az
eljárást. A bíráló bizottság felállítása már testületi felelősség, tehát, hogy kiket hívnak meg a
bizottságba, azt még nem mondta, hogy a bizottsági tagság javadalmazással nem jár, de ezt a
testület  dönti  el,  hogy  ki  van  a  bíráló  bizottságba.  A végső  döntést,  hogy  ki  legyen  a
kiválasztott vállalkozó, kivel kötnek szerződést, azt szintén a testület dönti el. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: leegyszerűsítve a kiírás előtt szeretné látni a feltételeket.
Ami a táblázatba fel van sorolva, azokat sem látta, amit eredményesen lefolytatott. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: ha  nagyon  hivatalosak  akarnak  lenni,  akkor  azt
mondaná, hogy nem is kellett volna, hogy lássa. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: egyébként kellett volna, hogy lássa alap esetben, de ez
az  abban  az  időszakban volt,  amikor  veszélyhelyzet  volt,  és  a  polgármester  gyakorolta  a
képviselő-testület hatáskörét

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: igaza van alpolgármester úrnak, hogy ha jön egy
mélyrepülő akármilyen feltételrendszerrel kivédhetetlen, a bíráló bizottság, ott is leginkább a
műszaki  szakértő,  pénzügyi szakértő feladata  az,  hogy ezt  kivédje.  Ezért  nagyon fontos a
bíráló bizottság szerepe, a végén is fontos a döntés, a döntést a testület hozza meg, nem a
polgármester, de a döntés már csak papírforma. A bíráló bizottság feladata a legfontosabb
ebben az egészben, erre kellene fókuszálni, hogy ki legyen az a személy, aki a bíráló bizottság
munkájába részt vesz. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy olyan árajánlat lesz, ami részletes? 
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Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: a  kiviteli  tervdokumentációnak  kötelező  része  a
rajzokon  kívül,  a  műszaki  leírás  és  a  részletes  tervezői  költségvetés.  Olyan  egy  tervezői
költségvetés, ami árazott és amiből látható nagyjából mennyiből várható a kivitelezés, illetve
van egy árazatlan, tételes, részletes kivitelezői szintű, és ezt kapják meg, erre adnak ajánlatot.
Ezt a műszaki ellenőr megkapja, és rá kell szánnia néhány napot, hogy egyesével átnézze, és
véleményezze, és utána pedig a testület elé tárja.  Nyilvánvalóan felelősség is köti, azon kívül,
hogy a műszaki ellenőr kiszűri  az esetleges nem reális  ajánlatadókat,  azon kívül a leendő
kivitelezőt  komoly  szerződés  köti.  Minél  kevesebb  előleggel  készültségi  fokhoz  kötendő
részletes  részszámlák  kifizetésével,  a  kötbért  meg  kell  előre  határozni  a  szerződésben,  a
szerződés mintát is ki kell adni az ajánlatkéréskor. Amikor ajánlatot ad, akkor nemcsak az
árazatlan  költségvetést  kapja  meg,  hanem megkapja a  szerződés  tervezetet,  és  látja,  hogy
mennyi idő alatt kell befejeznie,  hogyan fog a pénzhez jutni, és egyébként milyen kötbér
terheli.  Ezért  is  fontos  az,  hogy megfelelő  anyagi  háttérrel  bírjon,  nem lehet  akármeddig
elmenni,  nem  lehet  ezt  szűrőként  forintálisan  nagyon  magasra  tenni,  de  manapság  az
interneten  hozzá  lehet  férni  egy-egy cégnek az  adataihoz,  és  tisztán  látszik,  hogy milyen
előélettel bír, milyen árbevétele volt, hány fővel dolgozott, és abból látszik, hogy képes és
alkalmas rá, hogy elvégezze a feladatot, vagy csak egy szerencsevadász. Tehát a javaslat az,
hogy a 2012-es hatályba lévő önkormányzati közbeszerzési  szabályzatot elfogadva, vagyis
erre  a  projektre  jóváhagyva  először  is  fogadja  el  a  testület  a  közbeszerzési  tervet.  A
közbeszerzési szabályzat egy általános dolog, ahhoz minden évben tartozik egy közbeszerzési
terv.  A közbeszerzési  terv  jelenleg  ebben  a  pillanatban  ez  az  egy  sor,  erre  a  projektre
vonatkozóan, ez fontos és kötelező része, hogy az eljárás meginduljon. Tehát fontos, hogy az
önkormányzat fogadja el a 2022-es közbeszerzési tervet, második lépés, hogy a közbeszerzési
szabályzatnak megfelelően adjon felhatalmazást a polgármesternek a szabályzatban elfogadott
eljárás megindítására. Harmadik lépés, döntsön a képviselő-testület arról, hogy oly sokszor
mondott  és  oly  fontos  bíráló  bizottsági  tagok kik  legyenek.  Negyedik,  hogy fogadja  el  a
testület, hogy a végső döntést ő fogja meghozni, tehát, hogy a döntéshozó a szerződéskötést
illetően a testület lesz. Ezeket kell itt megszavazni ahhoz, hogy a projekt tudjon működni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a kiírás előtt szeretné látni a feltételeket, nem feltétlenül
kell hivatalos módon, tehát ha nem hivatalosan összeülnek, és látja a feltételeket, és ha azt
mondja rá, hogy „rendben van”, akkor később nem fogja azt mondani, hogy „miért így lett
elindítva”, ez egyértelmű. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: tehát,  hogy  milyen  feltételei  vannak  az  ajánlat
adásnak. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen, hogy mi a kiírás és milyen feltételeknek kell az
ajánlattevőknek megfelelni. Nem ragaszkodik hivatalos testületi üléshez, tehát ezt szeretné
látni, a bíráló bizottságra nem tudja, hogy vannak-e konkrét nevek, nyilván a közbeszerzési
szakértő megvan, a műszaki ellenőr a kérdéses. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: a  közbeszerzési  szakértő  megvan,  a  pénzügyi
szakértő szerepet szívesen elvállalja, van benne bőséggel tapasztalata. A jogi szakértőnek a
jegyző asszonynak kellene lennie, és a legfontosabb valóban hiányzik a műszaki szakértő. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy van ötlet, hogy ki legyen a műszaki szakértő? 
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Kulin  Miklós  György polgármester: vannak ajánlatok,  írásba  bejönnek az  ajánlatok,  és
megtárgyalják. 

Horváth Károly képviselő:  kérdezi a projektmenedzsert, hogy a cégén belül van-e műszaki
ellenőr.

Ónodi-Szabó Attila  projektmenedzser: dolgozik műszaki  szakértőkkel,  de nem szívesen
ajánl ide. 

Kulin Miklós György polgármester:  a műszaki ellenőr díja megszabott a projektben, ami
150.000 Ft, akit az elején szereztek, annak nincsen ideje lejárni, Budapesten van. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser:  kérdezi, hogy ezt rögzíthetik-e a jegyzőkönyvben,
hogy a műszaki szakértő személyére adhatnak javaslatot?

dr. Csertán Balázs alpolgármester: azt kellene megérteni az ő szempontjából, hogy szerdán
3  órakor  megkapják  az  előterjesztéseket  most  pedig  van  péntek  reggel  9  óra.  Nagy
költségvetés Balatonhenye viszonylatában,  fontos  projekt,  és  megalapozott  döntést  kellene
hozni. Még dolgozott csütörtökön, rendelkezésre állt a szerda este és a csütörtök este. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: szabjanak  meg  egy  határnapot  ameddig  a
javaslatokat beküldik, kerüljön jegyzőkönyvbe. 

Szász Károly képviselő:  ha elkezdődik a munka, akkor a fővállalkozó és a műszaki ellenőr
minden hónapban tartson egy beszámolót. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: ez  mindenképpen  kötelem,  ez  az  úgynevezett
kooperáció és nem havonta, hanem hetente. 

Horváth Károly képviselő: a munka a teljesítménytől függ. 

Szász Károly képviselő:  ne nekik kelljen mindent kérdezni, hanem számoljanak be. 

Ónodi-Szabó Attila  projektmenedzser:  kérdezi,  hogy lehet-e  jegyzőkönyvezni  azt,  hogy
milyen határnappal adnak a testületi tagok javaslatot a műszaki ellenőr személyére. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: legyen jövő hét szerda, vagy az késő? 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser:  igazából  már  eltelt  megint  egy  hónap,  és  már
rászóltak, hogy december 31-ig tart nem tovább, ha nincsen kész, akkor elveszik a forrás. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ha meglesz például a részszámlázás 25 százalékonként,
és elkészül 75 %, és annyi ki is lesz fizetve, és egyébként december 31-ig nem készül el,
akkor mi történik.

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: akkor  már  lehet  kényszerítőzni,  azért  volt
megijedve,  mert itt egy kapavágás sem történt. A Covid okán nemcsak ez a projekt, hanem
általánosan minden magyarországi projekt - akár EU-s, akár hazai forrás – kapott egy-másfél
év haladékot,  tulajdonképpen jogszabály született arról, hogy automatikusan jár az egy év
halasztás. 
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dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: nyilván  senkinek  sem érdeke  megállítani  egy  ilyen
beruházást. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser:  így van, senkinek sem érdeke, hogy itt álljon egy
félkész, szerkezetkész épület, hanem az az érdeke, hogy kész legyen.
 
Szász Károly képviselő:  kérdezi, hogy ebben az összegben hogyan lesz kész. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: a  kiírás  tervezet  ebben  a  pillanatban  azért
képlékeny,  mert  az  árak  folyamatosan  változtak,  változnak.  Objektív  módon  kell  mindig
eljárni, azon is gondolkodtak, hogy kétfelé szedik a projektet, hogy ez a forrás meddig lesz
elég.  
A közbeszerzési  szakértők  azt  mondták,  hogy  nem  kellene  így  eljárni,  másrészt  tudnak
másképpen  is  felelősen  és  óvatosan  is  eljárni  ugyanis  azt  is  vizsgálja  a  hatóság,  hogy
mennyire jártak el óvatosan. Ha egyszer csak elfogy a forrás, és az önkormányzatnak nincsen
további 100 milliója, hogy befejezze, akkor ne mondhassák azt, hogyan mertek szerződést
kötni egy olyan beruházásra, amire láthatóan 2 vagy 3 évig van meg a pénzük. Ezért a tervek
szerint a kiírásnak lesz egy kötelező része és egy opciós része. Jelen pillanatban azt mondják,
hogy  egy  szerződésben  egyben  kívánják  megvalósítani  a  kivitelezést,  ami  kötelezően
elvégzendő  munka,  az  ennyi,  de  van  egy  opciós  része,  amit  szintén  be  kell  áraznia  az
ajánlatadónak, viszont az Önkormányzatnak jogában áll azt nem lekérni. Ez azért jó, mert
mondhatják azt, hogy az Önkormányzat felelősen járt el a beszerzéskor, mert látták azt, hogy
vélhetően nem lesz elég a  pénz a  kivitelezésre tekintve a  folyamatosan növekvő objektív
körülményeket,  árakat.  Tehát  felelősen  jártak  el,  és  arra  nem  kötöttek  szerződést,  amire
valószínűleg nem lesz pénze az Önkormányzatnak, de mégis egyben próbálják megvalósítani,
és ez látszik a kiírásban. Visszatérve a napirendi pontokhoz, akkor jövő hét szerdáig kérnek
javaslatokat ennek a formáját írásban, szóban…

Kulin Miklós György polgármester: e-mailben.  

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: akkor fontos, hogy akkor szerdán ezt megkaphassa,
kér egy nevet, elérhetőséget és a közbeszerzési szakértő feladata az,  hogy ezeket felhívja.
Nyilván  ez  transzparensen  fog  működni,  tehát  a  testület  is  látja  a  beérkező  ajánlatokat.  
A második pedig az, hogy szintén szerdáig vállalja azt, hogy ad egy e-mailes tájékoztatást
arról,  hogy  melyek  azok  a  kiválasztási  szűrők,  amelyeket  be  kívánnak  vezetni  az  eljárás
megindításakor. Erre hivatalosan hogyan kerül sor, ad egy javaslatot, azt a testület megtekinti
és elfogadja? 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:   az  a  határozati  javaslat,  ami  ezzel  a  témával
kapcsolatos  úgy  szól,  hogy  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megindításra.  Akkor  ezt
mérlegelni  kell,  hogy  megkapják  a  testületi  tagok  a  szempont  rendszert,  vagy  a  felhívás
tervezetét, és akkor annak mi legyen a sorsa.

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: az a határozati javaslat az, hogy fogadja el a testület
a jelenleg hatályba lévő közbeszerzési szabályzat alkalmazását, amennyiben elfogadják, akkor
elfogadják azt, hogy a polgármester dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, jóváhagyja
az ajánlati felhívást, illetve elfogadják azt, hogy a képviselő-testület fog dönteni az eljárás
eredményességéről és a képviselő-testület fog dönteni a bíráló bizottság kijelöléséről. 
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dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester:  az  alábbiakat  idézi:  „az  ajánlatkérő  nevében  eljáró
polgármesteri feladatai az egyes beszerzésre vonatkozóan: a) műszaki tartalom, paraméterek
meghatározása”.  Ezt  beszélték  meg,  hogy  a  projektmenedzser  ezt  szerdáig  leküldi,
megbeszélik, és mehet ki. 

Ónodi-Szabó Attila  projektmenedzser: a  műszaki  tartalom az  maga  a  felhívás  műszaki
tartalma, maga az építkezés. A műszaki tartalom nem más, mint a tervdokumentáció. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester:  idézi  az  alábbiakat:  „e)  az  eljárásba  bevonandó,
közreműködő személyek meghatározása”. Kérdezi, hogy ez alatt kit kell érteni, bárkit, aki a
kivitelezésben részt fog venni? 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: így van, illetve a következő f) pont: „az ajánlatkérő
szempontjából elvárt,  szerződéses feltételek meghatározása,  különösen…” Ide tartozhat az,
hogy azokat a szűrőket határozzák meg, illetve a polgármester határozza meg, mert ő az, aki
jogosultságot kap az eljárásra. 

Kulin Miklós György polgármester: a testülettel egyeztetve.

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: ha  elfogadják,  akkor  már  a  polgármesterre
delegálják.

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester:  ha  már  elfogadják  és  rádelegálják,  akkor  már  nem
fogják a felelősséget firtatni. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: a felelősség a polgármesteré. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ha látják, elfogadják, jóváhagyják, akkor nyilván nem
fogják azt mondani, hogy „ nem látták, miért ez, miért így”.

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: kérdezi, hogy akkor ez a gyakorlatban hogyan fog
működni? 

Kulin Miklós György polgármester: minden résztvevőnek elküldi e-mailben. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  ez csak a technikai része. 

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester:  „ajánlatkérő nevében eljáró polgármester  feladatai:
 f) az ajánlatkérő szempontjából elvárt szerződéses feltételek meghatározása”  –  képviselő-
testülettel egyeztetve – szövegrésszel kellene kiegészíteni. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: „képviselő-testület által elfogadva”.

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: a  műszaki  tartalomba  már  nyilván  nem  tudnak
véleményt nyilvánítani, mert elkészültek a tervek. Ha lehet, akkor ugyanezt szeretné az e)
pontban: „az eljárásba bevonandó, közreműködő személyek meghatározása”.  Kérdezi, hogy
kiket érthetnek ebben a közbeszerzési szakértő és ezeken a személyeken kívül. 
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Ónodi-Szabó Attila  projektmenedzser: a  legfontosabb,  amit  az  előbb mondott,  tehát  az
elvárt  szerződéses  feltételek  meghatározása,  tehát  melyek azok az alkalmassági  feltételek,
referencia feltételek.

dr. Csertán Balázs  alpolgármester: ennek az eredője lesz a  képviselő-testületi  határozat
hozatal, ha jól értelmezi, tehát csak ezeken a kereteken belül lehet majd, tehát így lehet majd
egy kicsit az eredményes árajánlat adókat előzetesen megszűrni, így tudják a saját képviselő-
testületi döntési lehetőségeiket bővíteni, ha jól értelmezi. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: kérdezi, hogy a végső döntést? 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:   igen,  a legvégsőt,  mert  nyilván már kényszerpályán
fognak mozogni. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: valóban az egésznek az a lényege, hogy ne adjon
akárki ajánlatot, ne lehessen akárki ajánlat adó, hanem az lehessen ajánlat adó, aki ezeknek a
feltételeknek megfelel. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester:  ha  a  feltételeket  nem  tudják  véleményezni,  vagy
meghatározni és a képviselő-testület, ha a döntését meghozza, akkor a kisebbik rosszat tudja
választani, ezzel így ezt ki lehet küszöbölni, és olyan feltételeket lehet támasztani véleménye
szerint. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: szerinte a g1) és a g2) pont a legfontosabb, ezért is
van ez kivastagítva, oda kellene valamiféle átvezetőt betenni. 

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester: az  egész g)  ponthoz,  tehát  az,  hogy „jóváhagyja az
értékelés és elbírálás elvei tervezetét” mert a g4) pont alapján tud a bíráló bizottság döntést
hozni. 

Ónodi-Szabó Attila  projektmenedzser:  amiről  beszélnek,  az  ezt  mind megelőzi,  vannak
értékelési, bírálati szempontok, ezek a szempontok arra vonatkoznak, akiknek már ott van az
ajánlata.  Az olyan ajánlatok a g2) ponthoz csatlakoznak,  „jóváhagyja az ajánlati  felhívás,
dokumentáció  tervezetét” és  oda  kellene  zárójelben  betenni,  hogy  „azzal  az  ajánlatadó
piackutatási feltételeit a képviselő-testület előzetesen jóváhagyja”.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ugyanezt véleménye szerint meg lehetne csinálni a g4)
pontra is. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ugyanúgy  gondolatjellel  „a  képviselő-testülettel
egyeztetve”. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: nem  szeretne  semmi  extra  dolgot  belevenni,  csak
szeretné, hogy ha már van egy ilyen jó lehetőség, akkor legyen rendben. Tulajdonképpen az
egész g) pontra bele lehetne tenni. Kérdezi, hogy az értékelés és elbírálás elvei mik szoktak
lenni általánosságban?

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: a szűrők.
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez már a végső értékelésről szól, hogy mennyi súllyal
szerepel az ajánlati ár, a határidő, a jótállás, az már a konkrét elbírálás. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ami alapján a bíráló bizottság javaslatot tesz. 

dr.  Szabó Tímea címzetes  főjegyző: kéri  alpolgármester  urat,  hogy fogalmazza meg két
mondatban, hogy mit tegyenek lehetővé a képviselő-testület számára.  

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester:  elsőkörben maga a  piackutatás  feltételeinek előzetes
jóváhagyása, ugyanúgy 

- az  e)  pont:  „az  eljárásba  bevonandó,  közreműködő  személyek  meghatározásának
előzetes jóváhagyása”,

-  az  f)  pont  az  „ajánlatkérő  szempontjából  elvárt  szerződéses  feltételek
meghatározása” a képviselő-testülettel közösen,

-  ugyanúgy a g1) pont „közbeszerzési eljárás előkészítéséről, megindításáról”
- g2)  pont  „jóváhagyja  az  ajánlati  felhívás,  dokumentáció  tervezetét”  –  képviselő

testülettel egyeztetve -  és ugyanúgy a g3), g4) pontra is.  

Tehát  akkor  az  ajánlatkérő  szempontjából  elvárt  szerződések,  feltételek  meghatározásában
részt vehessen a testület, a személyek meghatározásában részt vehessen a testület, és a végső
értékelés és elbírálás elveinek meghatározásában. Igazából ennyi, ha valamilyen módon nem
megy, akkor nem tud vele mit csinálni, akkor egyeztetnek, e-mailben és akkor nem fogja azt
mondani, hogy „mégsem” vagy „nem beszélték meg a polgármesterrel”. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: tehát  az  egyeztetés  alatt  azt  értik,  hogy  az  ezzel
kapcsolatos dokumentumokat a piackutatásnak az előzetes szabályait,  feltételeit kapja meg
valamennyi képviselő e-mailben azzal, hogy ott egy maximum egy hetes határidővel…

 dr. Csertán Balázs alpolgármester: az hosszú, nem kell annyi, három napos…

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: a piackutatás, az értékelési szempontok…

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a személyeknek a meghatározása…

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: a  személyeket  a  testület  határozza  meg,  az  a
következő határozatban benne van. Ha minden egyes ponthoz testületi egyeztetés szükséges,
akkor nem fognak haladni. A IV. ponthoz kellene tenni egy általános megjegyzést, hogy a
„képviselő-testület jóváhagyása szükséges”…

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: amennyiben  „jóváhagyást” mondanak, akkor le kell
ülni ülésezni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  „a polgármester tájékoztatja a testületet elektronikus
hírközlő  eszköz  útján,  a  képviselő-testület  tagjai  a  beérkezéstől  számított  3  napon  belül
véleményt nyilvánítanak”.

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser:  „a piackutatási  feltételrendszerről, az ajánlatadói
alkalmassági feltételekről és az értékelési, bírálati szempontokról”….
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dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: véleményt  nyilvánítanak  a  képviselő-testület  tagjai
elektronikus formában úgy, hogy a polgármester kiküldi és három napos határidővel….

dr. Csertán Balázs alpolgármester: legyen benne, hogy ha nem nyilvánítanak véleményt,
akkor az elfogadottnak tekintik… 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kérdezi, hogy mi van akkor, ha a kiküldöttekkel nem
értenek egyet. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: az már egy más kérdés. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: azt javasolja, hogy ne a szabályzatba nyúljanak bele,
hanem magában a határozati javaslatban, ahol alkalmazhatónak minősíti a testület a 2012-es
szabályzatnak a jelenlegi magasabb szintű szabályozással nem ellentétes rendelkezéseit, ott
van egy mondat, mely az alábbi:

 „Ennek  alapján  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szabályzatban  számára  meghatározott
feladatok,  hatáskörök  gyakorlására,  így  különösen a  közbeszerzési  eljárás  előkészítéséről,
megindításáról való döntés meghozatalára; az ajánlati felhívás, dokumentáció tervezetétnek
jóváhagyására” - ez kiegészül az alábbiakkal: 

„azzal, hogy a piackutatási feltételekről, ajánlatadói alkalmassági feltételekről, valamint az
értékelési,  bírálati  szempontokról  a  Képviselő-testület  tagjai  véleményt  kívánnak
nyilvánítani.  E  véleménynyilvánítás  rövid  úton  e-mailen  történik  oly  módon,  hogy  az
érintett  tárgykörökben  a  polgármester  e-mailen  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait,
mely tájékoztatást  követő  3 napos határidő áll  a Képviselő-testület  tagjai  rendelkezésére
véleményük e-mailen történő megküldésére azzal, hogy az e határidő alatt nem válaszoló
képviselő véleménye elfogadónak tekintendő”.

Tehát akkor így fog szólni ez a határozat javaslat, az elhangzottakkal kiegészítve. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: ez így teljesen jó. 

Kulin Miklós György polgármester: ahogyan nézi ezt az egyeztetési folyamatot, pozitívan,
szeretné  hozzátenni,  hogy úgy látja,  hogy nagyon nagy mértékben a Covid alatti  jogrend
megszakította ezt a normális kapcsolatot, ami azelőtt volt. Tehát nyilvánvaló, hogy minden,
ami polgármester döntése, az nyilván minden egyeztetés után a polgármester döntése kell,
hogy legyen. A Covid helyzet egy nyomorult helyzet volt, mert úgy eltávolodtak egymástól,
hogy  már  nem  is  ismerték  meg  egymást.  Másrészt  nagyon  szeretné,  hogy  ha  ettől  a
felelősségtől  megszabadulna,  de  mindenért  a  polgármester  felel  végső  soron,  és  ennek
megfelelően el kell fogadni az együttműködést. 

Ónodi-Szabó  Attila  projektmenedzser: a  II.  pont  második  határozata  egy  vagylagos
határozat,  mely  szerint  szükség  volna  valóban  egy  közbeszerzési  szabályzatra,  erről  a
testületnek  kellene  dönteni,  hogy  akarnak-e  ilyet,  vagy  sem,  és  ezzel  kit  bíznak  meg.  
A szabályzat felülvizsgálata általában azt jelenti, hogy újat kell írni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: azért nem érdemes, mert ha ezt megoldják, a kultúrház
felújítását egyként, mint ahogyan az előbb megbeszélték, akkor feltételezhetően más nagyobb
projekt egyenlőre nem lesz. 
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  erre vissza is lehet térni. 

Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser: kötelezően kell, hogy legyen az önkormányzatnak
közbeszerzési szabályzata, most jelenleg van olyan, amilyen. Előbb vagy utóbb erről dönteni
kell  és  meg  kell  csináltatni.  A napirend  következő  fontos  része  a  bíráló  bizottsági  tagok
kijelölése,  amely  a  hatályos  jogszabályok  szerint  legalább  négy  tagból  kell,  hogy  álljon
műszaki szakértő, jogi szakértő, közbeszerzési szakértő, pénzügyi szakértő, ezen kívül lehet
több meghívott,  akár  a  testület.  A legfontosabb személyre  a  műszaki  szakértő személyére
időközben megérkeznek a javaslatok. Kérdezi, hogy tekintettel arra, hogy a műszaki szakértő
személye nincsen meg, akkor a határozat hozatallal ilyenkor mi a helyzet?

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:   igazából  ismert  a  tagok  jelentős  része,  tehát
meghozható a döntés, a műszaki ellenőr személye pedig hamarosan kiválasztásra kerül. Tehát
fogadják el  így a határozatot,  hogy a műszaki ellenőr vonatkozásában csak a funkció van
benne, és amikor már a műszaki ellenőr személyéről is tudnak döntést hozni, akkor annyiban
módosítják ezt a határozatot, hogy kiegészítik a nevével. Függőben maradt még az, hogy a
testület részéről valaki megfigyelőként részt vegyen-e a bizottság munkájában. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: közvetetten úgy is ott lesznek. 

Kulin Miklós György polgármester:   javasolja  a közbeszerzési  terv elfogadását a 2022.
évre. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

A 2022. évi közbeszerzési tervről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi közbeszerzési tervet az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:   a  közbeszerzési  szabályzat  alkalmazásának
elfogadását javasolja a megfogalmazott kiegészítésekkel. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

Közbeszerzési Szabályzat alkalmazásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza,  hogy a 2012. évben
alkotott,  16/2012.  (V.  14.)  képviselő-testületi  határozattal  jóváhagyott  Közbeszerzési
Szabályzata (a  továbbiakban:  Szabályzat) a közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.
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törvénnyel (a továbbiakban: Kbt.) nem ellentétes rendelkezéseit alkalmazza a „Balatonhenye
Önkormányzata Kultúrház felújítása, bővítése tárgyú építési beruházása” tárgyú közbeszerzési
eljárásban. 
Ennek  alapján  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Szabályzatban  számára  meghatározott
feladatok,  hatáskörök  gyakorlására,  így  különösen a  közbeszerzési  eljárás  előkészítéséről,
megindításáról való döntés meghozatalára; az ajánlati felhívás, dokumentáció tervezetétnek
jóváhagyására  azzal,  hogy  a  piackutatási  feltételekről,  és  az  ajánlatadói  alkalmassági
feltételekről;  valamint  az  értékelési  és  bírálati  szempontokról  a  Képviselő-testület  tagjai
véleményt  kívánnak  nyilvánítani.  E  véleménynyilvánítás  rövid  úton  e-mailen  történik  oly
módon,  hogy az  érintett  tárgykörökben  a  polgármester  e-mailen  tájékoztatja  a  Képviselő-
testület  tagjait,  mely  tájékoztatást  követő  3  napos  határidő  áll  a  Képviselő-testület  tagjai
rendelkezésére  véleményük e-mailen  történő megküldésére azzal,  hogy az e  határidő alatt
nem válaszoló képviselő véleménye elfogadónak tekintendő. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: a beruházás forrását biztosító támogatást megállapító támogatói okirat, valamint a
Kbt. rendelkezései szerint 

Kulin Miklós György polgármester:  ennél a napirendnél megemlítené, hogy rendszeresen
jár  a  Veszprém  Megyei  főjegyző  úrhoz,  Imre  Lászlóhoz,  ahol  van  egy  nagy  csapat,
pályázatíró, pályázatelőkészítő csapat és ott van egy Doszpot Péter nevű mérnök úr, aki szóba
jöhet a műszaki ellenőr személyét illetően. Javasolja a bíráló bizottság tagjainak elfogadását
az alábbiak szerint: közbeszerzési szakértő: dr. Sztankó-Molnár Kármen, pénzügyi szakértő:
Ónodi-Szabó Attila, jogi szakértő: dr. Szabó Tímea, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő.  

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

Bíráló Bizottsági tagok kijelöléséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a „Balatonhenye Önkormányzata
Kultúrház  felújítása,  bővítése tárgyú építési  beruházása”  tárgyú közbeszerzési  eljárásban a
Bíráló Bizottság tagjává választja:

- dr. Sztankó-Molnár Kárment (közbeszerzési szakértelem) 
- Ónodi-Szabó Attilát (pénzügyi szakértelem)
- dr. Szabó Tímeát (jogi szakértelem)
- a műszaki ellenőrt (a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester 
Határidő: azonnal 

Ónodi-Szabó Attila  projektmenedzser: megköszöni,  hogy jelen  lehetetett,  kérdés  esetén
rendelkezésre áll.  
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Ónodi-Szabó Attila projektmenedzser elhagyja a helyiséget. 

2.) Polgármesteri illetmény megállapítása, alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata

Kulin Miklós György polgármester: felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy nyújtson tájékoztatást
e napirend vonatkozásában. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: gyakorlatilag  módosult  az  önkormányzati  törvény
polgármesteri  illetményt megállapító rendelkezése, és ez alapján a polgármesteri  illetmény
magasabb  összegű  a  korábbihoz  képest,  gyakorlatilag  ezt  az  összeget  meghatározza  az
önkormányzati törvény, illetve annak szabályai, ettől eltérésre, meg nem szavazásra nincsen
lehetőség. A felügyeleti szerv elvárása az a minisztériumi álláspontok alapján, hogy hozzon
róla a testület döntést, hogy megállapítja, hogy mennyi a polgármesteri illetmény. Ezt tehát
lehet  azt  mondani,  hogy  kötelező  szavazás.  Mivel  az  alpolgármesteri  tiszteletdíj  a
polgármesteri  illetmény,  illetve  tiszteletdíj  függvénye,  ezért  javasolt  az  alpolgármesteri
tiszteletdíj felülvizsgálata, aminek az eredménye a testület mérlegelésétől függ. 

Kulin Miklós György polgármester: annyit hozzá tenne, hogy az illetmény mértéke 500 fő
alatti  település  esetében az előterjesztés  első oldalán az a)  pontban megtalálható.  A maga
ügyében nem szeretne véleményt mondani. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: számára  megfelel  változatlanul  a  tiszteletdíj.  
A polgármesterit meg természetesen megállapítják, megerősítik. 

Kulin Miklós György polgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: véleménye szerint ne zárják ki a szavazásból.

Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy személyét a polgármesteri illetmény
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból a testület ne zárja ki. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György
polgármestert a polgármester illetményére vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a polgármesteri illetmény megállapítását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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6/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

A polgármester illetményének megállapításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György,
polgármester  illetményét  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 2022.
január 1. napjától havi bruttó 520.000 Ft-ban állapítja meg. 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta bruttó 78.000 Ft – illetménye 15
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja  az  alpolgármestert,  hogy  intézkedjen  a  polgármester  járandóságai  havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.
Felelős: dr. Csertán Balázs, alpolgármester
Határidő: azonnal

dr. Csertán Balázs alpolgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  javasolja,  hogy  az  alpolgármestert  a  tiszteletdíj
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból ne zárják ki. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Csertán Balázs alpolgármestert 
az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: alpolgármester  úr  által  elmondottak
figyelembevételével javasolja az alpolgármesteri tiszteletdíj változatlanul hagyását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dr.  Csertán  Balázs  társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját változatlanul hagyja. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: azonnal.

3.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
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Kulin Miklós György polgármester: ez a napirend minden évben ismétlődik a területileg
illetékes tankerületi központ feladata az iskolák felvételi körzetének meghatározása. Javasolja
az előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslat elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011.  évi  CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése,  továbbá  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI
rendelet  24.  §  (1a)  bekezdése  alapján  Balatonhenye  község  közigazgatási  területére
megállapított  kötelező  felvételt  biztosító  iskolai  körzethatárok  módosítását  a  következő
(2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  határozatnak  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ részére történő megküldéséről. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. február 15. 

4.) Magyar Faluprogram keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” pályázat benyújtása falukemence építésére 

Kulin Miklós  György polgármester: bemutatja  térképen,  hogy a kultúrház  mellett  mely
részre  szeretnék  elhelyezni  a  falukemencét.  A holnapi  nap  folyamán  reggel  érkezik  egy
monoszlói vállalkozó, aki megnézi a helyszínt. 

Szász Károly képviselő: ha oda helyezik, akkor a szomszéd falát is meg kell csinálni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: egyszerűbb megcsinálni, mint kikényszeríteni. 

Kulin Miklós György polgármester: beszélt még egy nagyvázsonyi vállalkozóval is,  aki
holnap 10 órakor eljön szintén a helyszínre. 

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy mennyit lehet erre nyerni. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: amennyit az árajánlatban benyújtanak, 30 millió forint a
maximum. Három árajánlat kell, tervezői rajz, helyszínrajz jelenlegi állapotról, és már csak
egy hét van. 

Szász Károly képviselő: a kemence nagyon jó lenne oda tetővel és egy konyha kialakítással. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: három egyforma árajánlat szükséges műszaki tartalmát
tekintve, tehát akkor mindegyik tetővel például. 
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Kulin Miklós György polgármester: arra gondolt, hogy úgy is készülnek asztalok, padok,
tehát  abból  is  lehetne  oda  elhelyezni.  Kérdezi,  hogy a  tetőt  nem tudja  az  Önkormányzat
megcsinálni a kemencéhez. Arra gondolt, hogy csak a tűzterekre kér árajánlatot és tetőt hozzá
majd elkészítik, ugyanis ezek a vállalkozók nem vállalnak ács munkát. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nincsen idő, három árajánlat kell, külön az ácsmunkáról 
is. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester:  kérdezi,  hogy  ezek  kötelezően  beadandó
dokumentumok, tehát nincsen hiánypótlás?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ezek kötelező mellékletek.

Szász Károly képviselő: az lenne a lényeg, hogy van egy fővállalkozó, aki elvállal mindent. 

Kulin Miklós György polgármester: lesznek árajánlatok megfelelő műszaki tartalommal.
Lényeg, hogy azt határozza el a testület, hogy benyújtja a pályázatot. 

Szász Károly képviselő 10:30 órakor elhagyja a helyiséget a képviselők száma 3 főre változott

Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy aki a falukemence építésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

Pályázat benyújtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Falu
Program  keretében  „Önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlanok  fejlesztése”  alprogramra
kültéri közösségi létesítmény építése támogatására pályázatot nyújt be. 
A  pályázat  keretében  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  az  alábbi  fejlesztést  kívánja
megvalósítani:
Balatonhenye Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Balatonhenye 140. helyrajzi számú
ingatlanon falukemence építése.

A fejlesztés megvalósításához Balatonhenye Község Önkormányzata önerőt nem biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges intézkedések
megtételére. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. február 12.

Szász Károly képviselő 10:35 órakor visszaérkezik a helyiségbe a képviselők száma 4 főre
változott
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5.) „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” pályázat keretén belül 
hangtechnikai berendezések beszerzése

Kulin Miklós György polgármester: többször beszéltek már erről a pályázatról, ami 1 millió
forint összegű. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: úgy  lett  beadva  a  pályázat,  hogy  440.000  Ft  a
hangtechnika és a maradék a rendezvények. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: rendelkezésre  áll  az  ajánlat  a  hangtechnikai
eszközökről, amelyek már egy kicsit drágultak. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy nem lehetne inkább az egészet elkölteni
rendezvényre? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: így lett  benyújtva,  a támogatói  okiratban is  ebben a
formában szerepel. Egyébként a rendezvénnyel is annyi gond van, hogy a karácsony nem lett
megrendezve, és változásbejelentőt kell beadni. A disznóvágás után majd látni fogja, hogy
mennyi pénz maradt, és utána egy változásbejelentőt kell kitölteni, szóba került még a Húsvét.

Kulin Miklós György polgármester: a hangtechnika 500.000 Ft, a disznóvágás lesz 300.000
Ft. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: anyag vásárlás már történt a disznóvágásra gáz-zsámoly,
reduktor és egyebek. 

Kulin Miklós György polgármester: még akkor is marad 200.000 Ft és lehetne Húsvétra
egy szép rendezvényt szervezni, ez csak terv. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: az  eszközöket  szeretné  megnézni,  mert  jó  lenne
módosítani rajta. Egy hordozható hangfalra gondolt, amire rá lehetne kötni mikrofont. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: megadja az elérhetőségét a rendszergazdának, aki segít
ebben, az van megadva, hogy hangtechnika és hozzá kapcsolódó berendezések, tehát akár
ebbe beleférhet. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: szüreti rendezvényre gondolta, hogy lehetne húzni, mint
egy bőröndöt és a mikrofonokat hozzá lehetne kapcsolni és könnyebben kezelhető. 

Horváth Károly képviselő: attól még szavazni tudnak benne. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kérdezi, hogy mit szavaznak meg, mert van egy ajánlat
az előterjesztés mellékleteként. 

 dr. Csertán Balázs alpolgármester: a beszerzésre váró eszközök változnak. Kérdezi, hogy
akkor ne szavazzanak?

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez egyrészt összegszerűleg változik, önerő is van benne,
illetve fel vannak sorolva az eszközök. Kérdezi, hogy meddig kell ezt a támogatást elkölteni? 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: április  30-ig  kell  elkölteni,  viszont  az  árak  nagyon
változnak. 
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a rendes soros ülés, várhatóan két hét múlva lesz. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: addigra kimunkálják, és visszatérnek rá. 

A  képviselő-testület  egyetértett  abban,  hogy  a  hangtechnikai  eszközök  beszerzése
vonatkozásában a soron következő testületi ülésen dönt

6.) Nyomtató beszerzése

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  jelenlegi  nyomtató  hibás,  régi,  javíthatatlan  és
helyette vásárolnának egy másikat. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  három
különböző nyomtató leírása és ára. 

Kulin Miklós György polgármester: a harmadik nyomtató a legjobb, a jelenlegibe hetente 
kell venni patront, hetente tisztítani kell, teljesen rossz. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: annyi  különbség  van  a  nyomtatók  között,  hogy  a
harmadik A/3 méretű papírt is tud nyomtatni, illetve kétoldalas nyomtatásra is alkalmas. 

Horváth Károly képviselő: kérdezi, hogy ez az idei költségvetésből lenne? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: igen, ez be is lett tervezve. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy aki egyetért a nyomtató beszerzésével
173.260 Ft + ÁFA áron kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

Nyomtató beszerzéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a falugondnoki
szolgálata részére egy darab Epson Ecotank L4150 nyomtatót szerez be Pável Arnold (8300
Tapolca, Fő tér 6-8.) egyéni vállalkozótól az ajánlatban szereplő  173.260 Ft + Áfa értékben.
A beszerzést az Önkormányzat a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a nyomtató beszerzésére.

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. február 28.

7.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja  a  lakossági  víz-  és  csatorna  szolgáltatás
támogatására  a  pályázatot  nyújtsa  be  az  önkormányzat  az  előterjesztésben  szereplő
tartalommal. 
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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

12/2022. (II. 04.) HATÁROZATA

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására pályázat benyújtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

A  képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert  az  állami  támogatás  igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2022. február 21.

8.) Egyéb ügyek 

Horváth Károly képviselő: azt beszélték, hogy a szociális ügyekben és a munkáltatói jogok
egy részének gyakorlásában a testület döntsön, a testület hatáskörébe kerülhessen. Kérdezi,
hogy van-e erre lehetőség?

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a szociális támogatásoknál az önkormányzat és ennek
megfelelően  a  képviselő-testület  a  hatáskör  címzettje,  gyakorlatilag  az  életszerűség  és  a
gyorsaság  alapján  kerültek  ezek  a  hatáskörök  gyakorlatilag  mindenhol  a  polgármesterre
átruházásra,  ott  nem  a  polgármester,  ahol  egy  kicsit  nagyobb  önkormányzat  van,  vagy
nagyobb település, és működik szociális  bizottság. A szociális  támogatásokat lehet, ehhez
rendelet  módosítás szükséges, ami azzal jár, hogy még többet kell  ülésezni, mert  ha ez a
testület hatásköre, akkor ezeknek a támogatásoknak a megállapításáról testületi döntést kell
hozni.  
A  munkáltatói  jogkörnél  meg  kell  nézni,  mert  magasabb  szintű  jogszabályok  általában
szabályozzák,  hogy  mi  az,  ami  a  testület  hatáskörébe  tartozik  és  mi  az,  ami  a
polgármesterébe. Tehát ott egyáltalán meg kellene határozni, hogy pontosan mire gondolnak
a  javaslattevők,  milyen  hatáskört  szeretnének  magukhoz  vonni,  és  e  szerint  tudnák  ezt
megnézni. 

Kulin Miklós György polgármester: az segít, ha konkretizálja, hogy miről van szó. 

Horváth Károly  képviselő: arra  gondol,  hogy jutalom osztásáról  ki  dönt,  nem a feladat
kiosztásra és dolgozó felvételre gondol, az  természetesen maradjon a polgármester hatásköre.
A szociális ügyeknél pedig arra gondolt, hogy jól ismerik a falut, és ebbe sok minden belefér. 

Kulin Miklós György polgármester: segít, ha nem akar segíteni. Arról van szó, hogy ki kap
szociális tűzifát. 

Horváth Károly képviselő:  úgy sem az kap, akinek jár, rendelet módosítás történt ebben a
témában. 
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: azt javasolja, hogy ebben a témakörben egyeztessenek a
továbbiakról. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  10:57  órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kulin Miklós György  dr. Szabó Tímea
    polgármester címzetes főjegyző
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