
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  március  21.
napján 16:20 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház 

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

Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
3 fővel határozatképes. Elmondja, hogy az ülést rövid úton, sürgősséggel hívta össze, aminek
az oka, hogy a hivatali épület udvarának fejlesztése is régóta húzódik.  Egyetlen napirendi
pontja van az ülésnek, mely a 7,5 milliós támogatás felhasználásával történő fejlesztésről szól.
Javasolja  a napirend elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2022. (III. 21.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  március  21-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.)  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  hivatal  udvarán  melléképületek
újjáépítésére, közterületfejlesztésére szerződéskötés

Kulin Miklós György polgármester: volt már kettő darab árajánlatuk, de szükség volt még
egy harmadik ajánlatra is. Tekintettel arra, hogy rendelkezésre áll a három ajánlat szükséges
dönteni, tehát ez a két melléképülete az önkormányzatnak, melyből traktorgarázs és falubusz
garázs lesz, továbbá a katolikus templommal közös udvar tereprendezése, kertépítés lesz. Azt
rögzíthetik, hogy van három érvényes árajánlat, amit mérlegelnek és a legelőnyösebb árajánlat
műszaki tartalom és ár szempontjából kerül elfogadásra. 
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- Az egyik a Folyondár 2008 Kft (Felsőörs),  akinek az ajánlata a parkosításra 1.270.000
Ft, a melléképületek építésére 6.230.000 Ft,  

- másik  az  Inotaszer-duó Kft,  parkosítási  ajánlata  1.390.650 Ft,  melléképület  építési
ajánlata 6.532.499 Ft, 

- a  harmadik  a  Víz-Szerviz-Építő  Kft  parkosításra  tett  ajánlata  1.333.500  Ft,
melléképületre 6.540.500 Ft.

Mindenki  látta  az  árajánlatokat,  kérdezi,  hogy  akkor  melyik  céggel  valósítsák  meg  a
beruházást. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a Folyondár 2008 Kft-vel.

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  műszaki  tartalom  és  az  ár  szempontjából  a
legelőnyösebb, így javasolja azt elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2022. (III. 21.) HATÁROZATA

A hivatali épület udvarán melléképületek újjáépítése és 
közterület-fejlesztés munkálatok elvégeztetéséről 

Balatonhenye Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Polgármesteri Hivatalának udvarán
(8275 Balatonhenye,  Kossuth  u.  54.)  melléképületek  újjáépítését  és  közterület-fejlesztését
megvalósítja a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás terhére.
A munkálatok elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot a Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs,
Fenyves u. 4.) nyújtotta be 2 db melléképület építésére bruttó 6.230.000 Ft és tereprendezésre
bruttó 1.270.000 Ft összegben, így a képviselő-testület e céggel köt vállalkozási szerződést. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére.

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. március 31. 

Kulin Miklós György polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 16:25 bezárja.

K.m.f.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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