
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  június  27.
napján 8:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház 

Jelen vannak:
Kulin Miklós György polgármester
Horváth Károly képviselő
Szász Károly képviselő

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

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyv-vezető

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket a rendkívüli testületi ülésen.
A rendkívüli ülés indoka a döntések mielőbbi meghozatala. Megállapítja, hogy hárman jelen
vannak  a  testületből,  így  az  ülés  határozatképes.  Ismerteti  a  meghívó  szerinti  napirendi
pontokat: 

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadása
4.) Civil szervezet támogatási kérelme

Javasolja az ismertetett napirendek elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2022. (VI. 27.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. június 27-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja:

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadása
4.) Civil szervezet támogatási kérelme
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1.)    2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása  

Kulin Miklós György polgármester: a költségvetést többször tárgyalták már és egyeztették.
A  változásnak  megvannak  az  okai.  A  lényeg,  hogy  a  költségvetés  bevételi  és  kiadási
főösszege  240  millió  forint  volt,  ez  módosult  244  millió  forintra.  Okai  részben  tőlük
függetlenek, a DRV Zrt. részére lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatás bevétele és annak
tovább  utalása,  kulturális  bértámogatás  bevétele,  betegszabadság  igénybevétele,  munkába
járás kiadása, előző évi lakossági ivóvíz szolgáltatás fel nem használt részének bevétele és
ennek tovább utalása,  6 órás munkavállaló személyi  juttatásai,  közművelődés  kormányzati
funkción az anyagköltség betervezésének pótlása,  könyvtári  anyagbeszerzés,  polgármesteri
hivatal udvara felújításának többletköltsége, ami 400.000.- Ft plusz, az ideiglenes mérőhely
kialakítás  költsége.  Az  előterjesztés  mindezt  részletesen  tartalmazza,  így  a  főösszeg  240
millió helyett 244 millió forint lett. Ha esetleg van kérdés, kéri tegyék fel. Amennyiben nincs,
javasolja a változásokat elfogadni. 

Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását  a  tájékoztatási
kötelezettségről.  

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2022. (VI. 27.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

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

Kulin Miklós György polgármester: javasolja az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2022. (VII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2022. évi költségvetésről szóló
1/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2.)   A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása  

Kulin  Miklós  György  polgármester:  ezzel  kapcsolatban  nagyon  bonyolultnak  tűnik  a
rendelet címe, de annyiról van szó, hogy a készpénzben történő kiadások teljesítését pontosan
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ez alapján a módszer alapján csinálták eddig is, de most a szabályozást aktualizálták. Ez eddig
is így történt. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendeletet fogadják el. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2022. (VII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

3.) Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadása

Kulin Miklós György polgármester: a megállapodás 4. pontjának 4.2 alpontja módosulna az
előterjesztés értelmében, mely szerint „A közös fenntartású intézmény biztosítja a községek
kötelező alapfeladatai körében óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, sajátos nevelési
igényű  gyermekek  óvodai  nevelésének,  ellátásának  szakmai  feladatait,  óvodai  intézményi
étkeztetését, munkahelyi étkeztetést”.
Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2022. (VI. 27.) HATÁROZATA

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosításáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Köveskál  és  Térsége  Óvoda
Társulás Társulási megállapodásának 2022. augusztus 1. hatályú módosítását, és az egységes
szerkezetét elfogadja. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: azonnal 

4.)  Az  óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  önkormányzati
rendelet jóváhagyása

Kulin  Miklós  György  polgármester: itt  van  egy  előzetes  hatásvizsgálat  és  a  határozati
javaslat  szerint  a  Képviselő-testület  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  rendeletet
módosításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásához hozzájárul. 
Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2022. (VI. 27.) HATÁROZATA

Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  Község
Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  óvodában  nyújtott  étkeztetés  térítési  díjáról  szóló
rendelete módosításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotásához hozzájárul. 

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

Felelős: Kulin Miklós polgármester
Határidő: azonnal

5.) Alapítványok és non-profit szervezetek támogatási kérelme

Kulin Miklós György polgármester: van egy alapítványtól jött kérelem támogatásra, ez a
Határtalan  Hangok  Közhasznú  Alapítvány.  Az  anyag  mellékletét  képezi  a  kérelem.  A
KŐFESZT – A NYUGALOM FESZTIVÁLJA rendezvénysorozathoz  kérnek 800.000.-  Ft
támogatást,  hogy a betervezett,  nagyon szép programokat meg tudják valósítani.  Korábban
elfogadták, hogy külön legyen a falunap és külön legyen a KŐFESZT. Más falvak is adtak
támogatást  a  Káli-medencében,  ez  egy  nagyon  tradíciós,  nagyon  színvonalas  kulturális
rendezvénysorozat,  nemcsak  a  falunap  programjait  öleli  fel,  hanem  vendégművészek
fellépését, nagyon sokoldalú, hagyományőrző, hagyományápoló, zene, tánc, kórus, templomi
rendezvények, nagyon színes programok. Mindenkinek írt külön emailt, kéri gondolják meg
újra, szeretné, ha Balatonhenye is támogatná a rendezvényt. 

Horváth Károly, képviselő:  őszintén megmondja, hogy ezt így nem tudja támogatni, mert
nagyon  sok  pénzt  kap  az  államtól  Csúri  Ákos  ezekre  a  célokra.  Ha  a  tűzoltóknak,  meg
mindennek filléreket adnak, ilyen rendezvényekre meg milliós nagyságrendeket, nem tartja
helyesnek. Még azt a 200.000.- Ft-ot is sokallja. Tudomása szerint egyetlen egy falu sem ad
neki támogatást, Kékkúton kívül.

Kulin Miklós György, polgármester: ez abszolút nem igaz, ez téves információ. 

Horváth  Károly,  képviselő: se  Kővágóörs,  se  Szentbékkálla,  se  Köveskál,  egy  sem
támogatja anyagilag. Legalább is így tudja. 

Vadász Károly, képviselő: milyen program lenne itt a faluban?

Kulin Miklós György, polgármester: sokféle rendezvény, népzene, néptánc, előadások. 
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Horváth  Károly,  képviselő: a  múltkoriban  például  bent  volt,  hogy  helyfoglalásra,  meg
ilyenekre kér pénzt, holott minden helyet, meg mindent az Önkormányzat biztosít a számára,
mint a hely, az áram, meg minden. Személy szerint nem támogatja. 

Vadász Károly, képviselő: szintén nem támogatja.  

Kulin Miklós György, polgármester: kéri, hogy akkor hozzák meg döntésüket formálisan is.
A maga részéről támogatja a rendezvényt. 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal  és  2
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2022. (VI. 27.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítvány (Székhely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 11.) kérelmét  - melyben a KŐFESZT –
A  NYUGALOM  FESZTIVÁLJA  rendezvénysorozat  balatonhenyei  rendezvényeinek
támogatását kéri -  nem támogatja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. július 5.

Kulin Miklós  György, polgármester: napirendek után megemlítené,  hogy már bontják a
Kultúrházat.  Szóltak  a  munkálatokat  végzőknek,  hogy  Vadász  Károly  kérését  is  vegyék
figyelembe,  meg  még  felajánlották  saját  maguktól  is,  hogy a  fürdőszobai  berendezéseket
óvatosan emelik ki, hogy ha valakinek igénye van rá, tudná használni a lakosság részéről,
szívesen elvihetik, ne dobják kukába a jobb minőségű dolgokat. Itt gond lesz a falunap, mert a
környékén sem lehet. 

Vadász Károly, képviselő: meg lehetne tartani itt az önkormányzat mellett, itt van mosdó,
WC, víz, villany. 

Horváth Károly, képviselő: a másik kérdés, hogy azt a színpadot felállítják falunapra? 

Kulin Miklós György, polgármester: ezt már megbeszélték, hogy felállítják a focipályánál.
Már szét van szedve. 

Vadász Károly,  képviselő: már  megbeszélte  Kővágóörsön Szőkéékkel,  hogy a faanyagot
belemártják abba a konzerváló szerbe, a gyalulást meg vállalja. 

Horváth Károly,  képviselő: mivel  kultúrház nem lesz mostanában,  akkor maradhat  ott  a
színpad a focipályán, hátha lesz valami rendezvény?
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Kulin  Miklós  György,  polgármester: állhat  ott,  persze.  Szóval  akkor  tudnak róla,  hogy
folyik  a  munka,  most  nincs  kultúrház,  folyik  a  bontás,  a  mérőhelyek  még  nincsenek
kialakítva, de hozzáfogtak ma reggel. 

Vadász Károly, képviselő: Bőczi László itt  a hegyből azt kérdezte,  hogy lesz-e valami a
villanybővítéssel kapcsolatban?

Kulin Miklós György, polgármester: kérdést nem látott és nem is terveznek ilyesmit. 

Vadász  Károly,  képviselő: valami  táblákat  kellene  kirakni  ezekre  a  műutakra,  mert  úgy
mennek az emberek, hogy előbb-utóbb baj lesz.

Kulin Miklós György, polgármester: ezt nem hiszi, hogy mint önkormányzat tudnak ebbe
valamit csinálni. Ha valaki szeretne valamit, akkor javasoljon valamit és nyújtsa be írásban,
mert most erre nem tud mit mondani. 
A falunapra a program megvan, július 9-én falunap. 

Megköszöni a részvételt és az ülést 8:46 órakor bezárja.

K.m.f.

     Kulin Miklós György      dr. Szabó Tímea
           polgármester     címzetes főjegyző
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