
 BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 30.
napján 8:30 órakor megtartott 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

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
három  fővel  határozatképes.  A  meghívóhoz  képest  javasolja  9.  napirendként  felvenni  az
alábbit: szálláshely bérleti díja. Javasolja ezt a kilenc napirendet elfogadásra. 

Horváth Károly képviselő: tizedik legyen a vegyes. 

Kulin Miklós György polgármester:  a nyolcadik pontban szerepel a „tájékoztatás aktuális
ügyekről”, ezen belül részéről van három téma, amit meg kell beszélni és ott hozzászólhat
képviselő-társa. Javasolja így elfogadni a napirendet. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

1.) Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának 
elfogadása 
2.) Szociális tűzifa juttatásról szóló 12/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításának 
elfogadása
3.) Balatonhenye Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező víziközmű 
vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének 
áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon 
Magyar Állam részére történő átruházásáról (75. számú szennyvíz víziközmű rendszer)           
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4.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő 
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított 
szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése, 
kedvezmények biztosítása
5.) Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítása
6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre
8.) Tájékoztatás az aktuális ügyekről (szóbeli előterjesztés)
9.) Szálláshely bérleti díja 

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti  a lejárt  határidejű határozatokat,  illetve az
arra tett intézkedéseket. Javasolja a jelentés elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

jelentés elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést elfogadja. 

1.)   Településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet   
módosításának elfogadása     

Kulin Miklós György polgármester:  a településképi  rendeletben nem volt  szabályozva a
rendeltetésváltás  eljárási  szabályai.  A polgármester  tájékoztatja  a  partnereket  és  biztosítja
számukra a véleményezési lehetőséget. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: gyakorlatilag ez már a rendelet elfogadása, mert itt már
egy-két körön túl vannak a testület ezt előzetesen  már jóváhagyta. A fórum helyett a Covid
alatt,  illetve azutáni időszakban online módon is lehetett  egyeztetésre bocsátani az utóbbi  
egy-két évben ezeket a módosításokat. 

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a rendelet tervezetet. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ennek a módosításnak a fő tárgya a rendeltetés mód
váltás  volt  illetve,  hogy mondják  ki  azt,  hogy polgármesteri  hatáskörben vannak ezek az
ügyek. 
A rendelet nagy részében tartalmi változás nincsen, csak jogszabályszerkesztési szempontból
került módosításra. 

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: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelete módosításáról

2.) Szociális tűzifa juttatásról szóló 12/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadása

Kulin Miklós György polgármester: a jelenlegi rendelet  szerint szociális tűzifa juttatásra
jogosult az,  akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.750 Ft-ot), egyedül élő esetén 300 %-ot (85.500
Ft) és az általa lakott ingatlanban fával fűt. Az elmúlt évben hét kérelem érkezett, melyből egy
kérelemnél az egy főre jutó jövedelem meghaladta a határt, hat kérelmező részesült 3-3 erdei
köbméter tűzifa támogatásban. A 7 fő kérelmezőből 1 fő kérelmező esetében az egy főre jutó
jövedelem 85.000 Ft felett, két fő kérelmezőnél 75.000 Ft felett, egy fő kérelmezőnél 53.000
Ft felett, 3 kérelmezőnél 53.000 Ft alatt volt.  A minimálbér emelkedésével, valamint a 2021.
október óta történő nyugdíj emelések hatására a háztartásokban az egy főre jutó jövedelem
emelkedett,  ezért  a  rendeletben  jogosultsági  feltételként  meghatározott  egy  főre  jutó
jövedelem emelése  szükséges  annak  érdekében,  hogy az  idei  évben is  legalább  a  tavalyi
kérelmezőket támogatni tudják. Tehát ezek voltak a tavalyi határok és ezt emelni kell, mert
különben nem kaphat senki ilyen jellegű támogatást.  Az idei évben az előzetes döntés alapján
Balatonhenye  14  erdei  köbméter  tűzifa  vásárlására  kapott  támogatást.  A  csökkenő
támogatásra  tekintettel  a  képviselő-testület  további  tűzifa  vásárlását  tervezi,  melynek
kiosztását  a  szociális  tűzifa  juttatásról  szóló  rendeletben  meghatározott  szabályok  szerint
tervezi. A rendelet idáig a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó  támogatás  jogcímén  elnyert  összegből  vásárolt  tűzifa  erejéig  biztosította  a
támogatást, ezért a rendeletet szükséges kiegészíteni az Önkormányzat által vásárol tüzelővel.

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy be vannak adva az igények?

Kulin Miklós György polgármester: még nincsenek kérelmek benyújtva.

Horváth Károly képviselő: javasolja, hogy a jogosultsági mértéket mindenképpen emeljék
fel és abba férjen bele mindenki és vásároljanak még fát, hogy mindenki legalább 2 köbmétert
kaphasson. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  a  rendelet  tervezet  2-3.  §-át.  A  3.  §
tartalmazza a százalékok módosítását. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez az összeg lehet magasabb, ezeket a százalékokat az
ügyintéző javaslatként beírta. Ezeket a százalékokat úgy kell nézni, hogy 28.500 Ft alapja,
annak figyelembevételével a 350 % 99.750 Ft, a 400 %, ami az egyedül élőkre vonatkozik, ott
pedig 114.000 Ft. 

Horváth Károly képviselő: emelhetik magasabbra is, hogy férjenek bele. 
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Kulin Miklós György polgármester: egyeztetett a szociális ügyintézővel és abban maradtak,
hogy körülbelül 120.000 Ft jövedelemhatárig kaphassanak fát. 120.000 Ft nem olyan nagy
pénz ma.

Szász Károly képviselő: ha 120.000 Ft-ig emelik, akkor a háromnegyed falunak kell adni. 

Horváth Károly képviselő: mindenki kapjon, aki fával fűt, aki gázzal fűt az ne kaphasson, 
ahogy eddig is volt a rendeletben. 

Szász Károly képviselő: aki gázzal fűt, az majdnem mind fával is fűt. 

Horváth Károly képviselő: ha gázzal fűt, akkor nem jár, gázra kap támogatást. 

Szász Károly képviselő: ha meghatároznak egy olyan összeget,  akkor mindenki  be fogja
adni. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a rendeletben vannak szempontok, hogy mi alapján kell
rangsorolni, ha több az igénylő, mint a rendelkezésre álló fa. 

Szász Károly képviselő: vannak olyan emberek, akiknek a jövedelme nem éri el ezeket az
összeghatárokat, de mellette van még egy csomó bevétele. 

Horváth Károly képviselő: azt nem fogják tudni igazolni. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az, hogy mindenki kapjon, az nagyon veszélyes dolog. 

Szász Károly képviselő: papíron nincsen senkinek annyi jövedelme. 

Kulin Miklós  György polgármester: azt  beszélték  az  ügyintézővel,  hogy ha 120.000 Ft
lenne a határ, akkor a 14 köbmétert kaphatná 14 kérelmező, de így nagyon kevés lenne az egy
köbméter és akkor még ugyanennyit vásárolnának a tartalékból. 

Szász Károly képviselő: majd nézzék meg, hogy mi lesz ebből. Továbbá nézzék meg azokat
az embereket, akik a településre vannak bejelentkezve, de nem laknak itt, azokból is fognak
sokan igényelni. 

Horváth  Károly  képviselő: akkor  a  rendeletben  bele  kell  venni,  hogy  csak  az,  aki
életvitelszerűen itt tartózkodik. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  nem,  azt  nem  lehet,  az  általános  szabályok
vonatkoznak, akinek itt van a lakóhelye, azokra vonatkozik. 

Szász  Károly  képviselő: a  faluban  vannak  130-140-en,  de  ténylegesen  összesen  laknak
hatvanan, kapnak egy csomó igénylést aztán majd döntsék el és akkor a polgármester lesz a
legrosszabb ember. Papír szerint egy csomó embernek járni fog. 

Kulin Miklós György polgármester: akkor mondják meg, hogy mi lenne a helyes rendelet. 

Horváth Károly képviselő: az kár volt a rendeletből kivenni, hogy akinek saját erdője van, 
az is beadhatja az igényt. 
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az alaprendelet megmaradt. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  tavalyi  összeghatárok  alacsonyak.  Balázs  még
lobbizott  amellett,  hogy ugyanannyi tűzifát  adjanak hozzá. Úgy gondolja, hogy a szociális
ügyintéző ért ehhez, ezért azt javasolja, hogy a rendelet tervezetben szereplő összeghatárokkal
fogadják el, legfeljebb a jövő évben változtatnak rajta. A pályázott tűzifán felül pedig még
vásárolnak ugyanakkora mennyiséget. 

dr.  Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  a  rendeletben ez  így konkrétan  nem kerül  bele,  de
rögzítik, hogy a képviselő-testület egyetért  a szavazástól függetlenül abban, hogy idén plusz
14 köbméter fa legyen és a következő költségvetés módosításban ez beépítésre kerül.

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

11/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 12/2020. (XI.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a pályázaton elnyert tűzifán felül vásárol még 14
köbméter mennyiségű tűzifát, melynek költségét a 2022. évi költségvetésben biztosítja 

3.) Balatonhenye Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz 
kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (75. számú szennyvíz 
víziközmű rendszer)         

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a előterjesztést, mely szerint a Bakonykarszt
működése  veszélybe  került,  nem tudja  ellátni  a  feladatát,  ezért  az  önkormányzatnak  egy
integrációs  folyamatban  kell  részt  venni   mely  során  a  Bakonykarszt  Zrt-nél  fennálló
tulajdonrészét átruházhatja az Államra. 

Horváth  Károly  képviselő:  ez  a  helyzet  majd  azt  hozza  magával,  hogy  az  Állam  a
szennyvizet annyira emeli, amennyire akarja, gyakorlatilag abba már nem lesz beleszólása az
önkormányzatoknak.   

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  végül is ezt is jelenti nyilván, az önkormányzatoknak
biztosan nem lesz. Többek között ezt a problémát az is okozza, hogy ezeket a díjakat is érinti
a rezsi moratórium, tehát ezt sem lehetett emelni évek óta. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: tehát  a  költségei  emelkedtek,  viszont  díjat  nem
emelhetett.         
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dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  gyakorlatilag  arról  van szó,  hogy egy nagy mínusz
keletkezik az anyagiakban, főleg az áramemelkedés miatt és egyéb inflációs dolgok miatt és
azt  az  ollót  igazából  nem  tudják  pótolni.  Az  előterjesztésben  szereplő  első  határozati
javaslatot  akkor  tudná  a  testület  elfogadni,  ha  teljesen  tökéletesen  összeállt  volna  ez  a
megállapodás tervezet,  de mindig vannak benne apróbb finomítások, egyeztetések.  Ezért  a
„B” verziót  tudja  a testület  elfogadni,  mely egyértelműen kimondja a szándékot és ez azt
jelenti, hogy ezt majd újra le kell tárgyalni, amikor már tökéletesen összeállt a megállapodás
és az összes melléklete. 

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

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

viziközmű vagyon helyzetéről és annak átruházásáról

1. Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
miszerint  az  őt  terhelő  víziközmű-szolgáltatás  biztosítása  vonatkozásában  fennálló
ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs
Programban részt kíván venni. 

2. Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  az
Integrációs  programhoz való csatlakozás  feltételei  teljes  körűen, jelenleg  nem állnak
rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a Tranzakciós szerződésben és az Ingatlan átadási
szerződésben rögzítendő adatok összeállítása még folyamatban van. Ezért a Tranzakciós
szerződést  és  az  Ingatlanok  tulajdonjogának  térítésmentes  átruházásához  szükséges
megállapodást jelenleg a feltételek hiányában nem lehet megkötni. 

3. Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  a  2.
pontban részletezett feltételek megléte esetén a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok
tulajdonjogának térítésmentes átruházásához szükséges megállapodást rendkívüli ülésen
megtárgyalja,  majd  ennek  eredményeként  határozatában  fel  fogja  hatalmazni  a
polgármestert a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon (amennyiben van ilyen), a
víziközmű részeként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyon (amennyiben van
ilyen), továbbá a társasági részesedés (nem kötelező) a Magyar Állam részére történő
térítésmentes átadására vonatkozó jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Kulin Miklós György polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos

4.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában 
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak 
véleményezése, kedvezmények biztosítása
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Kulin Miklós György polgármester:  ismerteti az előterjesztést  a szociális étkeztetés és a
házi  segítségnyújtás  vonatkozásában.  A  határozati  javaslatban  az  szerepel,  hogy ezeket  a
változásokat  fogadja el  a  testület.  Egy kicsit  elbizonytalanodott,  mivel  az előterjesztésben
Ábrahámhegy és még több település szerepel. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a tapolcai társulást alkotja ez a rengeteg önkormányzat
Ábrahámhegy van kijelölve arra, hogy ezekről a térítési díjakról rendeletet alkosson, mivel ez
egy  társulás  ezért  magát  a  számítást  az  ottani  kollégák  elvégzik,  már  mint  a  társulás
munkaszervezetében  és  ott  egyszer  elfogadja  a  társulási  tanács,  aztán  előzetesen
Ábrahámhegy,  majd  kiküldi,  mint  társulási  tagönkormányzatoknak  véleményezésre.  Ez
Ábrahámhegy rendelet tervezete, melynek megalkotásához tulajdonképpen hozzá kell járulni. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  a  határozati  javaslatban  szereplő
százalékokat. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  amit  Polgármester  Úr  felsorolt,  azok  további
kedvezmények,  amit  ad  az  önkormányzat.  Ezt  csak  azért  mondja,  mert  pénzbe  kerül,  ez
aszerint került bele, amilyen százalékban eddig is adtak kedvezményt. 

Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy ezt Balatonhenye fizeti? 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  ezt  a  százalékos  részt  az  önkormányzat  fizeti,
egyébként  többek  között  annak  a  normatívának  a  terhére,  amit  kap  az  önkormányzat  a
szociális  feladatokra.  Ezt  azért  mondta  el,  mert  ezeket  a  kedvezményeket  nem  kötelező
fenntartani.

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

85/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás fenntartásában  működő  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési
díjainak meghatározásáról szóló 2/2020 (IV.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet  megalkotásához  és  az  előterjesztésben  javasolt  térítési  díjak  megállapításához  az
alábbi mentességekkel, kedvezményekkel kiegészítve járul hozzá:

A Társulási Tanács által elfogadotton túl a Képviselő-testület 
a szociális étkeztetés tekintetében az intézményi térítési díjból további kedvezményt biztosít
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a következők szerint: 
- 0 Ft jövedelem felett 25 %
a  házi  segítségnyújtás  tekintetében az  intézményi  térítési  díjból  további   kedvezményt
biztosít a következők szerint: 
-  személyi  gondozás  esetében az  intézményi  térítési  díjból  a  kedvezmény  mértéke  0  Ft
jövedelem felett: 100 % 
- szociális segítés esetében 0 Ft jövedelem felett: 10 %

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulás  elnökét  tájékoztassa  és  a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőre részére a határozatot küldje meg

Felelős: Kulin Miklós György
Határidő: azonnal

Szász Károly képviselő 9:40 órakor elhagyja a helyiséget, a jelen lévő képviselők száma 2 főre
változik, így Kulin Miklós György polgármester 9:41 órakor szünetet rendel el

Szász Károly képviselő 9:43 órakor visszatér a helyiségbe a képviselők száma 3 főre változik

Kulin Miklós György polgármester: a szünetet követően 9:45 órakor ismételten megnyitja
az ülést.

5.) Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítása

Kulin Miklós György polgármester: a háziorvosi feladatok ellátására dr. Rothstädter Ágnes
háziorvossal  2007.  október  7-én  kötöttek  szerződést,  mely  2010-ben  és  2012-ben  került
módosításra. Az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a jelen módosítás okait. Javasolja az
erre vonatkozó határozat elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosításáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Köveskál,
Mindszentkálla, Monoszló, Szentbékkálla települések -házorvosi körzet- felnőtt- és gyermek
háziorvosi feladatai ellátására 2007. október 7-én kötött megbízási szerződés módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal 

6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
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Kulin Miklós  György polgármester: ezen  napirend vonatkozásában  van kettő  határozati
javaslat, melyből a „B” határozatot javasolja elfogadásra. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes 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  a
2022/2023. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását
a következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

A Kővágóörsi  Közös Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének  nyilvántartásában  Balatonhenye
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2022. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos  helyzetű  gyermekek  létszámára  vonatkozó  adatszolgáltatást  a  Balatonfüredi
Tankerületi Központ részére -2022. október 15. napjáig - továbbítsa. 

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

7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre

Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon ehhez
az ösztöndíjrendszerhez. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Balatonhenye Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy csatlakozik  a
hátrányos  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő
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fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 
Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2023.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert  a csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a pályázati felhívások elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2022. október 3. 

8.) Tájékoztatás az aktuális ügyekről (szóbeli előterjesztés)

Kulin  Miklós  György polgármester: jelezte  Horváth  Károly  képviselő,  hogy részéről  is
lenne néhány pont. Először elmondaná azt a három dolgot, amit felírt. 

a.) Patak meder betonozása

Kulin  Miklós  György  polgármester: Szász  Attila  javaslatára  vették  elő  ezt  a  témát,  a
múltkor nagyon nagy munkát végzett, kitakarította a patak medert. Volt olyan javaslat, hogy
betonozzák  le.  Pillanatnyilag  az  az  információ,  hogy  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Park
tájékoztatása szerint mind a patak meder karbantartása, tisztítása, továbbá szilárd burkolattal
való ellátása csak hatósági engedély birtokában végezhető tevékenység, tekintettel arra, hogy
a patak természetes vízfolyása a Magyar Állam tulajdonában van. 

Horváth Károly képviselő: a meder takarítása sokkal könnyebb lenne. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  azon túl,   hogy engedély szükséges ahhoz, hogy le
legyen betonozva, biztos benne, hogy nem adnak engedélyt. 
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Kulin Miklós György polgármester: megkérhetik a műszaki ügyintézőt, hogy érdeklődjön
milyen lehetőségek vannak. 

b.) Hivatali épület napelemmel történő ellátása

Kulin Miklós György polgármester: rezsi díjak csökkentése céljából szeretné-e a testület
felmérni az épületet, árajánlatot kérni. 

Szász Károly képviselő: ennek az épületnek nem jó fekvése van. 

Kulin Miklós György polgármester: a szakember megmondja, éri az épületet reggeli nap és
délutáni is. Azért volt ez az ötlet, mert nyilván a rezsi növekedik, illetve állandó téma, hogy
mit  csináljanak  a  szálláshellyel,  hogy  ha  a  szálláshelyek  fűtését  elő  tudnánk  segíteni
napelemekkel, akkor mindjárt jobb lenne. Kérdezi, hogy kérjék meg a műszaki ügyintézőt,
hogy érdeklődjön ebben a témában, jöjjön ki egy szakember?

Szász Károly képviselő: lehet erre pályázni is. 

Horváth  Károly  képviselő: annyit  megér,  hogy  egy  szakember  megnézze,  hogy  van-e
értelme. 

A képviselő-testület  egyhangúlag egyetért abban, hogy a műszaki ügyintéző tájékozódjon a
hivatali  épület  napelemmel  történő  ellátása  vonatkozásában  (szakember  általi  helyszíni
felmérés)

c.) Fakivágás 

Kulin  Miklós  György  polgármester: hallják,  hogy  baj  van  a  temetőben  és  az  utakon,
panaszolták, hogy hiába van világítás, ha a fák eltakarják, továbbá a kultúrház mellett ott van
az a hatalmas fűzfa. Előzetes felmérések alapján a temetőben ismételten vannak kiszáradt fák,
sírokra is többször rádőlt, valamint a pár éve kivágott kb. 100 fa csonkja ott maradt, amely
nehezíti a fűnyírást és tereprendezést célszerű lenne azok tuskómarással történő eltávolítása. 
A kultúrház  melletti  fűzfán vannak száraz részek, melynek eltávolítása  fontos lenne,  mert
szinte  alatta  van  a  játszótér  és  néha  lezuhannak  súlyos,  nagy  ágak.  Szakember  előzetes
felmérés alapján árajánlatot adott, mely az alábbi: 

- a temetőben fák kivágására, gallyazására, darabolására 200.000 Ft,
- tuskó kimarása kb. 50-60 db 415.000 Ft.

Szász Károly képviselő: kérdezi, hogy ki adta ezt az árajánlatot?

Kulin Miklós György polgármester: Kékkútról Kardos Alpin, Kardos Gergő. 

Szász  Károly  képviselő: a  tuskókat  le  lehet  vágni  a  föld  tövébe,  ezt  télen  meg  lehetne
csinálni, ne adjanak ki ezért 600.000 Ft-ot. Télen elvégzik ezt a feladatot.  

Kulin  Miklós  György  polgármester: tehát  akkor  a  tél  folyamán  társadalmi  munkában
elvégzik. A fűzfa gallyazása 70.000 Ft lenne. 
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Horváth Károly képviselő: azt a fát így érdemes visszafiatalítani. 

Kulin Miklós György polgármester: a zöldhulladék elszállítása 30.000 Ft. 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért abban, hogy a temetőben lévő tuskók kimarását a
tél folyamán elvégzi társadalmi munka keretében, a kultúrház mellett lévő fűzfa gallyazását
elvégezteti Kardos Alpin árajánlatának megfelelően 

d.) Nyugdíjasok támogatása

Horváth Károly képviselő: a 65 év felettiek kapják év végén a támogatást, annyi javaslata
lenne hozzá, hogy ne csak a 65 év felettiek, hanem a rokkant nyugdíjasok is férjenek bele
ebbe a támogatási formába. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  ezt rendeletben szabályozta a testület.  Kérdezi, hogy
mikor szokott lenni ez az ünnepség? 

Kulin Miklós György polgármester: úgy szokták,  hogy összekötik a nyugdíjas napot az
Adventi készülődéssel. 

 A képviselő-testület egyhangúlag egyetért abban, hogy települési támogatásban nemcsak a
65 év felettiek részesüljenek, hanem a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők is,
mely változás az egyes szociális  ellátások szabályozásáról szóló rendeletben  módosításra
kerül 

e.) Ebtartás

Horváth Károly képviselő: ebtartással kapcsolatban kellene olyan hirdetőtáblákat kirakni,
hogy a nyaralósok és a turisták lakott területen belül pórázon vezessék ki a kutyájukat. Amint
kiengedik az autóból kutyájukat, mindenféle piszkítanak, másik pedig, ha valakinek kenelben
van a kutyája, akkor a másik kutya odamegy és idegesíti és a tulajdonos még rá sem szól.
Esetlegesen bírságolni lehet-e?

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez szabálysértés rendőrséghez tartozik, bírságolni nem
tud a hivatal. Tájékoztató felhívások vannak, amit aktualizálva a településen közzé lehet tenni,
mert ez örök probléma mindenhol. 

Horváth Károly képviselő: több helyen kellene kirakni, hogy vegyék már észre magukat. 

Kulin Miklós  György polgármester: az  ebtartással  kapcsolatban a  törvény előírja,  hogy
pórázon kell vezetni a kutyákat, illetve azt is előírja, hogy össze kell szedni a kutya piszkot,
de ez falun nem szokás. 

Horváth Károly képviselő: azért gondolta, hogy több helyen kitenni hirdető táblákra. 

A  képviselő-testület  egyhangúlag  egyetért  abban,  hogy  4  látható  helyen  elhelyez  olyan
táblákat, ami tartalmazza az ebtartás szabályait, kihangsúlyozva, hogy lakott területen belül
az ebtartó pórázon köteles ebet vezetni
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9.) Szálláshelyek bérleti díja

Kulin Miklós György polgármester:  a kétágyas szobák a 2020-as határozat szerint 7.000 
Ft-ba kerülnek,  a  négyágyas  szobák 12.000 Ft-ba kerülnek.  A rezsiköltségek,  az infláció,
illetve ezer más miatt  kellene, hogy a kétágyas szoba legyen 10.000 Ft, a négyágyas szoba
20.000 Ft. Balázzsal beszéltek róla, hogy a 7.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelés 40 %, akkor a
négyágyas ne legyen 60 %-os emelés, hanem az is 40 %-os és így legyen 17.000 Ft.

Horváth Károly képviselő: személyekre lebontva, így kevesebbe kerül. 

Kulin Miklós György polgármester: majd a jövő évben meglátják és esetleg tovább emelik.
Javasolja az elhangzott összegekkel a szálláshely díjak elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

90/2022. (IX. 30.) HATÁROZATA

A vendégház igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Kossuth  u.  54.
szám alatti ingatlan egy részén kialakított szálláshelyek szállásdíjat  2022. október 01-től az
alábbiak szerint határozza meg 
Napidíj:
2 ágyas szoba 2 fő részére 10.000,-Ft/éj
4 ágyas szoba 4 fő részére 17.000,-Ft/éj
A megállapított árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal.

Kulin  Miklós  György  polgármester: megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  10:16  órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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