
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  február  25.
napján 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház 

Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
dr. Csertán Balázs alpolgármester
Szász Attila képviselő

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

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kulin  Miklós  György  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
testületből 3 fő jelen van, ketten, Horváth Károly és Szász Károly igazoltan vannak távol, így
a testület  határozatképes.  A 12. napirend lenne a „tájékoztatás  a települési  adóról”,  de az
érdekelt képviselők nincsenek jelen, ezért azt most nem részletezik, hanem majd egy másik
testületi  ülésen.  Így  akkor  12.  napirend  lesz  a   91  és  a  140  helyrajzi  számú  ingatlanok
telekhatár-rendezése,  amit  azért  javasol  sürgőssel  felvenni,  mert  már  2019.  óta  húzódik.
Javasolja ebben a formában a napirend elfogadását.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. február 25-i ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
2.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) rendelet módosítása 
3.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
4.) Közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról szóló 8/2021. (XII. 07.) rendelet módosítása 
5.) Alapítványok, egyesületek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása
6.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatási kérelme
7.) Polgármester szabadság ütemezésének elfogadása
8.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása
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9.) 2022. évi rendezvényterv elfogadása 
10.) „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” pályázat keretén belül 
hangtechnikai berendezések beszerzése
11.) Helyi Választási Bizottságba tagok / póttagok választása
12.) 91 és 140 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárrendezése 

1.) Balatonhenye Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Kulin Miklós  György polgármester:  az  Önkormányzat  személyi  juttatás  kiadásokat  -  az
állományba  nem  tartozók  juttatásaiba  -  a  polgármesteri,  alpolgármesteri  és  képviselői
tiszteletdíj és költségtérítés, illetve a közalkalmazottak bére határozza meg. A minimálbér és
garantált  bérminimum 2021. évről 2022. évre történő emelése okán, ennek számszerűsített
kihatásait  a  keretszámok már  tartalmazzák.  A járulékok esetében  2022.  évben a  szociális
hozzájárulási  adó 13 %. A dologi  kiadások a 2021. évi teljesítési  adatok alapján kerültek
tervezésre. Az üzemanyag kiadás a zöldterület gondozásához és a falugondnok kiadásaihoz
kötődik. A felhalmozási kiadásoknál szerepel a 2022. évre tervezett nyomtató és konyhabútor
beszerzés  az  Önkormányzat  hivatali  épületébe.  Magyar  Falu Program által  nyújtott  forrás
terhére  betervezésre  került  útfelújítás  és  a  járdaépítés  anyagköltsége.  A  kistelepülések
rendezvénytámogatásából  a  hangtechnikai  berendezések beszerzése is  betervezésre került.  
A  helyi  építési  szabályzat  átnyúló  költsége  az  immateriális  javaknál  található  meg.  A
Kultúrház felújítása és a hivatali épület udvarának fejlesztése - mely pályázati forrás terhére
történik - kiadásai is betervezésre kerültek. A Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
által ellátott feladatok utáni állami támogatás igénylésére Köveskál Község Önkormányzata
jogosult, melyet továbbítanak a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás részére.  Kérdezi, hogy
van-e észrevétel a 2022. évi költségvetéssel kapcsolatban. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: a  működési  bevételeknél  a  szálláshely  kiadásából
származó bevétel 3.000.000 Ft, csak egy észrevételt tenne, reméli, hogy ez több lesz.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: egyeztetett a polgármester úrral, de sajnos tavaly jóval
kevesebb jött be és ezért óvatosan terveztek. Júniusig nem lehetett foglalni, most nem tudják,
hogy fog alakulni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy egyéb szolgáltatásnál betervezésre került
1 millió forint, ez mit jelent. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: szolgáltatás szinte minden kormányzati funkción van,
például most számlázta  ki a szakértő a díjat  a települési  adóval kapcsolatos szakértésére.  
Vagy  például  az  önkormányzat  megkapott  az  államtól  területeket  és  annak  az  igazgatási
szolgáltatási díja.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: milyen területeket kapott meg az önkormányzat? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: egy területet kapott meg az önkormányzat, nem tudja a 
helyrajzi számot. 

Kulin Miklós György polgármester: a temető felé egy kis háromszög ingatlan. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: van  olyan,  hogy  nyomdaipari  tevékenység,  az  is
szolgáltatás. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  a tartaléknál jó sok van betervezve 7,7 millió forint.
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Kérdezi, hogy a felhasználás hogyan történik?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: nem várt egyéb költségek, illetve olyan beruházások,
amelyeket a testület nem tervezett be, de a tartalék terhére dönt róla. 

Kulin Miklós György polgármester: mond egy példát, amennyiben nem sikerül a kemencés
pályázat, akkor a tartalék terhére megcsináltathatja az önkormányzat. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: minden  nem  várt  eseményre  és  dologra  képez
lehetőséget.  

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a beruházási oldalon a konyhabútorra tervezett összeget
egy kicsit soknak találja, azt a konyhát csak belső funkcióra fogják használni. 

Kulin Miklós György polgármester: amennyiben főzne kávét a társaságnak, akkor például
nem tudná elmosogatni a poharakat. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: ebbe  az  összegbe  beterveztek  talán  tűzhelyet  is,  a
polgármester úrral egy körülbelüli összeget terveztek be.  

Kulin Miklós György polgármester: tűzhely, pára elszívó, ott van az a konyha, de mégsem
működik. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a rendelet szövegében egyébként is benne van, hogy
minden beruházást a testület hagy jóvá. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: igen tudja, hogy máshogy viselkedik a költségvetés. 
A másik pedig a polgármesteri hivatal felújítása, ebben egy kicsit elveszett.  Ott van egy 4
millió forint és az udvar 6 millió forint. Kérdezi, hogy a polgármesteri hivatal felújítására mi
az a 4 millió forint?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a 7. mellékletben az összes felhalmozási kiadások benne
vannak.  A  polgármesteri  hivatal  udvarának  fejlesztésére  van  7,5  millió,  a  polgármesteri
hivatal felújítására pedig 5.080.000 Ft. 

Kulin Miklós György polgármester: erre mond példákat, ha nem jön pályázati kiírás, vagy
nem  sikerül  egy  pályázaton  nyerni  akkor  felhasználják.  Például  a  tegnapi  napon  volt
ablaktisztítás az összes ablakon hiányzik a gitt, a festék lekopott, átfúj rajta a szél, kiesnek az
ablakok, a nyílászárók manapság már borzasztóan drágák. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  kérdezi,  hogy az 5,9 millió  forint a két  garázs és a
tereprendezés?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: bruttóba 7,5 millió forint. 

Kulin Miklós György polgármester: amennyiben március 12-ig nem történik egy kapavágás
sem, akkor vissza kell fizetni.

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: legalább a szerződés kötésnek meg kell történnie és 6
hónapon  belül  el  kell   kezdeni  a  fejlesztést,  az  Államkincstárban  azt  mondták,  hogy  a
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szerződés aláírása meg kell, hogy legyen. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  két  épület,  traktor  garázs,  falubusz  garázs  és  a
tereprendezés, kert stb. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy az ellátottak pénzbeli juttatása mit jelent?

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: a  települési  támogatások,  szociális,  rendkívüli,
nyugdíjas támogatások, gyógyszer támogatás.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy közművelődés-hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása személyi juttatás 1,7 millió forint?

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: a Virágnak már volt munkabére, illetve fel kell venni a
következő közművelődési szakembert.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy az út 21 millió forint, az micsoda?

Kulin Miklós György polgármester: Akácfa, Kossuth utca és a temető. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: annak  a  járda  anyagköltsége.  Ami  még  van  az  a
háziorvosi rendelő klíma, a doktornő kérésére.

Szász Attila képviselő: tudja, hogy a Virág mondott fel, de látja, hogy az Andreát ugyanazon
bérrel  vették  fel,  mint  amennyi  a  Virágnak  volt,  viszont  neki  nincsen  érettségije  sem és
diplomája sem. Kérdezi, hogy hogyan lehet ugyanabba a titulusba, ugyanúgy felvenni? 

dr.  Szabó Tímea  címzetes  főjegyző:  amennyiben  lebontják  személyekre,  az  nem igazán
nyilvános  kérdés.  Amit  itt  megbeszélnek,  jegyzőkönyvbe  kerül  és  kikerül  az  internetre,
hangfelvétel készül.  Ezt zártan ki lehet tárgyalni, csak nem így a nyilvános ülésen, az, hogy x
y-nak mennyi a fizetése, az nem nyilvános, viszont, hogy erre a feladatra ennyit, vagy annyit
költenek, az már nyilvános. 

Kulin Miklós György polgármester: tervbe van egy személynek egy állás függetlenül attól,
hogy kicsoda, micsoda, ki ment el és ki jött. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez a költségvetés. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző: megkapja  a  személyzetistől  az  anyagot,  ami  le  van
bontva, hogy hova mennyit tervezzen, de az nincsen nevesítve. 

Szász Attila képviselő: nem személyre szeretné ráutalni. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az, hogy kinek mennyi járandóság jár, azt nyilván a
hivatal nyomon követi.

Szász Attila képviselő: itt be van tervezve a jutalom és a Cafetéria, de ebből a Virág semmit
nem kapott. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: azért nem kapott, mert nem az önkormányzat dolgozója,
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hanem a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazottja volt. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy van-e még észrevétel,  tisztázni való a
költségvetéssel  kapcsolatban.  Megállapítja,  hogy  nincsen,  ezért  javasolja  a  rendelet
elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2022. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2022. évi költségvetésről

Kulin Miklós György polgármester:  javasolja a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  2022.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

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

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

Saját bevételek összege:
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   2022.  14.760 ezer Ft
                                                              2023.  14.610 ezer Ft
                                                              2024.  14.610 ezer Ft
                                                              2025.  14.610 ezer Ft 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
                                                             2022.  0 Ft
                                                             2023.  0 Ft
                                                             2024.  0 Ft
                                                             2025.  0 Ft

2.) Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) rendelet módosítása 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2022. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

11/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.)     önkormányzati rendelet módosítása  

Kulin  Miklós  György  polgármester:  javasolja  az  előterjesztés  szerint  a  partnerségi  és
véleményeztetési eljárás megindítását. 

dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  a Helyi  Építési  Szabályzatot,  illetve a településképi
rendeletet  is  úgy  lehet  elfogadni,  hogy  egyrészt  elég  sok  szakhatóság  van,  aki  azt
véleményezi, plusz a lakosság és a helyben érdekelt civil szervezetek is véleményezhetik. Ez
a döntés arról szól, hogy ez a rendelet tervezet véleményeztetésre bocsátható.  

Kulin  Miklós  György  polgármester: valamikor  lesz  egy  fórum,  amikor  a  lakosság  is
hozzászólhat.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: adott esetben igen, de amióta a járvány tart, azóta nem
feltétlen kell személyesen fórumot tartani, hanem online és közzététellel is lehet. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2022. (II. 25.) HATÁROZATA
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a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  a településkép
védelméről  szóló  22/2017.  (XII.  29.) önkormányzati  rendelet  módosítását  az  előterjesztés
szerinti tartalommal.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  véleményeztetési,  valamint  a  partnerségi
egyeztetési eljárás lefolytatására. 
Felelős: Kulin Miklós György polgármester 
Határidő: folyamatos

4.)  Közszolgálati  tisztviselők  illetményalapjáról  szóló  8/2021.  (XII.  07.)  rendelet
módosítása 

Kulin Miklós György polgármester: a hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők
illetményalapja 2022. évben 50.000 Ft-ra változik. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: ez  viszont  nem  változtat  a  hivatal  már  elfogadott
költségvetésén.

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a rendelet módosítás elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2022. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közszolgálati tisztviselők 2022 évi illetményalapjáról szóló 
8/2021. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.) Alapítványok, egyesületek 2021. évi támogatással történő elszámolásának elfogadása

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  illetve  a
Rákóczi Szövetség elszámolt a 2021. évi támogatással. Először javasolja a Tűzoltó Egyesület
támogatásának elszámolását elfogadni. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról
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Balatonhenye  Község  Önkormányzata  a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  (8274
Köveskál, Fő u. 10.) részére nyújtott,  2020. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u.
1.) részére nyújtott, 2021. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

6.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatási kérelme

Kulin Miklós György polgármester: nem beszéltek a támogatás mértékéről, gondolja annyit
kellene biztosítani, amennyi eddig is volt. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző:  1.100.000 Ft  van  tervezve  ilyen  célra,  tehát  a  civil
szervezetek számára. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: akkor  a  tavalyi  összeggel  megegyezően  10.000  Ft
támogatást javasol.
 
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  15/2013.  (XI.  19.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Rákóczi Szövetséget (Székhely:
1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: Szövetség) egyszeri 10.000 Ft-tal, azaz
Tízezer forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára. 
A támogatás  célja:  A határon túli  magyar  iskolaválasztást  elősegítő  Beiratkozási  Program
támogatása
A felhasználás határideje: 2022. december 31.
A Szövetség a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.
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A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  011130  Önkormányzatok,  önkormányzati
hivatalok igazgatási tevékenysége
 Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  a  Szövetséggel,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2022. március 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

7.) Polgármester szabadság ütemezésének elfogadása

Kulin  Miklós  György  polgármester:  egyeztetni  szükséges  a  helyettesével,  hogy  mikor
szeretne szabadságot kivenni. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: arról kellene dönteni, hogy 57 napot hogyan oszt meg a
polgármester úr az év hátralévő részében.

Kulin  Miklós  György  polgármester: 5  vagy  6  napot  vesz  ki  havonta.  Jelzi  a
döntéshozatalban való érintettségét. Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a szavazásból ne
zárják ki, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György
polgármestert a polgármesteri szabadság ütemezésére vonatkozó döntéshozatalból nem zárja
ki.

Kulin  Miklós  György  polgármester:  a  szabadság  ütemezést  havi  5-6  nappal  javasolja
elfogadni. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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21/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György,
polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2022. márciustól – 2022. decemberig minden hónapban 5-6 nap.

8.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása

Kulin Miklós  György polgármester: a  falugondnoknak kötelező  továbbképzései  vannak.
Van kétféle javaslat, mely szerint vegyen részt Szabó Bernadett falugondnok továbbképzésen,
vagy  ne vegyen részt, a továbbképzési időszak alatt 60 pontot  kell elérnie. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  a  falugondnok
gyakorlatilag már teljesítette a képzési ciklusban a képzési kötelezettségét. 

Szász Attila képviselő: ha teljesítette, akkor a „B” verzió.  

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a „B” verzió elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2022. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  falugondnok  2020.  évi
továbbképzési tervét a javaslat „B” pontja szerint jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.
Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal

9.) 2022. évi rendezvényterv elfogadása 

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a rendezvénytervet. 

Szász Attila képviselő: véleménye szerint a falunapra több költséget kellene tervezni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: annyival ki  kell  egészíteni a táblázat  alatti  szöveget,
hogy „Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezvények időpontjának
és a keretösszegének változtatási jogát fenntartja”. Tekintettel arra, hogy tartalék van, ide is
át lehet csoportosítani. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a terv elfogadását.

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

10



BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

rendezvényterv elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  rendezvénytervet
elfogadja azzal, hogy a rendezvények időpontja és keretösszege változtatási jogát fenntartja. 

10.)  „Kistelepülési  önkormányzati  rendezvények  támogatása”  pályázat  keretén  belül
hangtechnikai berendezések beszerzése

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ezt a napirendet rakják át a következő ülésre, mert nem 
tudta még megvalósítani az egyeztetést. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogyan állnak idővel. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: április 30-ig van határidő, de ajánlatnak is rendelkezésre
kell állnia. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: azért is nem hoztak ehhez a napirendhez anyagot, mert
a múltkori ajánlat volt, és folyton változnak az árak, többször kértek már árajánlatot, most
feleslegesen nem akartak kérni. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérni fog ajánlatot úgyis március 12-ig mindenképpen
találkozniuk kell. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: nemcsak találkozni kell, hanem árajánlatra is szükség
van. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a lényeg az, hogy a következő ülésre a hangosítással
kapcsolatos árajánlatot leegyezteti. 

11.) Helyi Választási Bizottságba tagok / póttagok választása

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a határozati javaslat szerinti tagok, póttagok 
megválasztását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

A Balatonhenyei Helyi Választási Bizottság
 tagjának/póttagjainak megválasztásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonhenyei Helyi Választási
Bizottságba  Szabó Bernadett  balatonhenyei  lakost  tagként,  elsőszámú póttagként  Handóné
Knáb  Krisztina révfülöpi  lakost,  további  póttagként  másodsorban  Györgyné  Szász  Erika
balatonhenyei  lakost,  valamint  harmadsorban  Kovácsné  Bodor  Erika  balatonhenyei  lakost
választja.

11



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
Felelős: dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal

12.) 91 és 140 helyrajzi számú ingatlanok telekhatárrendezése 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  Gombos  Zsolt  kérelmét,  mely  szerint  a  
2019-ben kezdeményezett telekhatárrendezés meghiúsult, tekintettel arra, hogy a Földhivatal
elutasította  az átvezetést,  mivel a 140. helyrajzi  számú ingatlan forgalomképtelen vagyoni
körbe tartozik. 

Szász Attila képviselő: ez a telekhatárrendezés a kérelmező érdekét szolgálja. 

Kulin Miklós György polgármester: az önkormányzatnak is törvényi kötelezettségei vannak
a 140. helyrajzi számú közterülettel kapcsolatban. 

Szász  Attila  képviselő: ezt  ő  kérelmezte,  az  önkormányzat  partner  volt  abban,  hogy
cseréljenek, ezt nem az önkormányzat kezdeményezte. 

Kulin Miklós György polgármester: Balatonhenye érdeke viszont az, hogy legyen végre
egy bolt és egy kocsma. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: kérdezi, hogy mi a rendezetlenség tárgya?

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kölcsönösen átlógnak egymás területére,  nem a jogi
állapotnak megfelelő a természetbeni állapot, ezért van szócseréről.  

dr. Csertán Balázs alpolgármester: mivel lógnak be?

Kulin Miklós György polgármester: a teraszból egy fél méteres csík belóg a közterületbe. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: fele-fele arányban vállalják a költségeket, hátrány nem
lesz és legalább rendeződik. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja  a  telekhatárrendezés  megoldásának
támogatását 50-50 %-os költségviseléssel. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

A Balatonhenye 91. és 140. hrsz-ú ingatlanokat
 érintő telekhatár-rendezésről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gombos Zsolt, a Balatonhenye 91.
és 140. hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezésére vonatkozó kérelmét támogatja. 
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A szükséges eljárással kapcsolatos költségek vállalása vonatkozásában a következő döntést
hozza: az önkormányzat a költségek 50 %-át vállalja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa, továbbá hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: - tájékoztatásra: 2022. március 15. 

   - szükséges intézkedések megtételére: 2022. május 15. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: egy dolog merült fel a facebook csoportba és volt is
fenn a temetőnél, mert kifogásolták, hogy a temetőbe bejárnak a vadak, ami valóban így van.
Viszont vasháló több helyen a vadak által fel van túrva és ezt kellene kijavítani.  Továbbá
készített  
egy-két fényképet egy nagy fenyőfáról, melynek az ágait kellene megvágni, mert rálógnak a
sírkövekre. Ezt kellene valamilyen módon kezelni. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy milyen módon kezeljék ezt a problémát? 

dr.  Csertán Balázs  alpolgármester: úgy tudja,  hogy az  a  kerítés  nem az  önkormányzat
tulajdona, csak azt kellene kijavítani, vagyis a hálót kellene 20 méter hosszan megcsinálni. 

Kulin Miklós György polgármester: ezt egy társadalmi munkában el lehetne végezni, akár a
háló helyreállítást, akár a faágak visszavágását. Javasolja ebben a formában elfogadni. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2022. (II. 25.) HATÁROZATA

temetőben társadalmi munka végzéséről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temető kerítésében a vadak által 
okozott hibákat társadalmi munka keretében megjavítja, továbbá a sírkövekre rálógó fenyőfa 
ágakat visszavágja. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  10:06  órakor
bezárja.

K.m.f.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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