
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2023.  február  23.
napján 8:40 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Balatonhenye Közösségi Ház 

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

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

Lakossági résztvevő: 4 fő 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kulin Miklós György polgármester: tisztelettel köszönti a Közös Hivatal dolgozóit, Jegyző
Asszonyt,  képviselő-társakat  és  a  megjelent  érdeklődőket.  Megállapítja,  hogy a  testület  5
fővel  határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket, melyet javasol elfogadásra
úgy, hogy a 4. napirend az első a többi sorrendje változatlan.

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül az alábbi határozatott hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. február 23-i nyilvános ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Településterv véleményezési tervdokumentációjának elfogadása
2.) 2023. évi költségvetés elfogadása
3.) 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
4.) 2023. évi rendezvényterv elfogadása
5.) Polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása
6.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatással történő elszámolása
7.) Alapítványok, egyesületek 2023. évi támogatási kérelme
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8.) Vendégház 2023. évi bérleti díjának meghatározása 
9.) 2022. évre vonatkozó ebrendészeti beszámoló
10.) Ebrendészeti feladatok ellátása 
11.) Együttműködési megállapodás pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali 
12.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása 
13.) Beszámoló a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről
14.) Kultúrház felújítás II. ütemére feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  azért  történt  csere a napirendek sorrendjét  érintően,
hogy a műszaki ügyintéző kolléganő egyéb hivatali  elfoglaltsága  okán hamarabb el tudja
hagyni az ülést. 

Kulin Miklós György polgármester: egyenként ismerteti a lejárt határidejű határozatokról 
készült jelentést, melyet javasol elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatott hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

jelentés elfogadásáról

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

1.)   Településterv véleményezési tervdokumentációjának elfogadása  

Kulin  Miklós  György  polgármester: az  ülést  megelőzően  megbeszélték,  hogy  milyen
szükséges  megoldás  kell  ahhoz,  hogy  gyorsan  elfogadják  a  dokumentációt  a  menetrend
szerint. A hallgatóság kedvéért mondja, hogy ez az elfogadás, amit ma megszavaznak ez csak
egy előzetes testületi véleményezés, ami után közzététel lesz, lakossági fórum lesz és Laposa
Úrral, a tervező mérnök úrral egy megbeszélés lesz, ahol  az összes kérdéses, problémás esetet
meg tudják beszélni és egy kicsit felvilágosítja a testületet  arról, hogy milyen kritériumok
alapján és milyen elvek szerint, milyen törvényi előírások szerint készítette el ezt a tervezetet. 
A  véleményezési  tervdokumentációt  javasolja  elfogadásra  azzal,  hogy  még  ezután  olyan
tisztázó pontok következnek, ahol a tervező felvilágosít minden részletről. Aztán közzététel
lesz, lakossági fórum lesz, egyeztetés és még sok minden más annak függvényében, hogy a
testület  és a lakosság igényei ezt indokolttá teszik.  Miután ez egy hatalmas dokumentáció
rajzokkal  és  mindennel  együtt,  javasolja  elfogadni  a  településterv  véleményezési
tervdokumentációját. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kérdezi, hogy bekerüljön-e a határozatba az a feltétel,
hogy a tovább küldés előtt sor kerüljön az egyeztetésre. 

Kulin  Miklós  György  polgármester:  ahogyan  mondta,  szerinte  jó  lesz,   azért,  hogy
mindenki értse, ezek még hátra vannak és nem kerülik ki ezt a kötelező pontot. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: az nem kötelező, ezért kérdezte. 
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Kulin Miklós György polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatott hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

a településterv véleményezési tervdokumentációjának elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  szereplő
munkarészeket  megismerte,  az  abban  foglaltakat  részletesen  megtárgyalta.  A  bemutatott
anyaggal előzetesen egyetért, azt véleményezésre alkalmasnak tartja, ezért felkéri a tervezőt a
további szükséges munkarészek elkészítésére, véglegesítésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert  a fentiek szerint elkészített véleményezési tervdokumentáció
419/2021. (VII.15.) Korm. Rendelet  szerinti véleményeztetés kezdeményezésére azzal, hogy
ezt megelőzően kerüljön sor egyeztetésre a tervezővel. 

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: folyamatos.

Cséri Mónika műszaki ügyintéző elhagyja a helyiséget

2.) 2023. évi költségvetés elfogadása

Kulin Miklós György polgármester: 61.547.852 Ft a bevételi és kiadási főösszeg.

Szász  Attila  képviselő: kérdezi,  hogy  a  munkásoknak  milyen  munkarendje  van,  8  órás
munkarendben van alkalmazva? 

Kulin Miklós György polgármester: négy órában és azért csinálták így, mert nem találtak
semmilyen munkást és ezért van úgy, hogy nem kell minden nap 4 órában dolgoznia, hanem
van úgy, hogy 2-3 napot egyfolytában dolgozik 8 órát, akkor utána szabadnapja van és tudja
végezni az egyéb feladatait. 

Szász Attila képviselő: úgy szerepel az előterjesztésben, hogy van 4 munkás és plusz egy 4
órás, a művelődésszervező is négy órában van.

Kulin Miklós György polgármester: a művelődésszervező négy órás, a munkás pedig hat 
órás. 

Szász Attila képviselő: ha hat órában van, akkor legalább két hetet  le kell dolgoznia egy
hónapban, minimum. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  a  szöveges  részben  az  szerepel,  hogy  4,5  fő  az
engedélyezett  létszámkeret  ezt  azt  jelenti,  hogy  ebből  egy  fő  közalkalmazott,  egy  fő
munkatörvénykönyve  alapján  foglalkoztatott,  egy  fő  polgármester,  0,5  fő
közművelődésszervező, egy fő községgazdálkodás kormányzati funkción 6 órás alkalmazott. 
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Szász  Attila  képviselő:  akkor  a  hat  órásnak 2,5-3 hét  munkarendjének  kellene  lenni  egy
hónapban. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: akkor naponta kettő órával kevesebb.

Szász Attila képviselő: akkor 30 óra hetente, ha többet dolgozik napi szinten, akkor le lehet
csúsztatni. 

Kulin Miklós György polgármester: volt itt estig tartó favágás és fakihordás. 

Szász Attila képviselő: az ember jön-megy a faluba és azért ezt látja. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  költségvetéshez  kapcsolódóan  szeretett  volna
hozzászólást hallani. 

Szász Attila képviselő: ez is a költségvetéshez tartozik. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a létszámkeret és a bérre tervezett kiadás hozzá tartozik.
A munkaszervezés része, vagy egyéb része valóban nem. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: gondolja,  hogy  az  Attila  az  elvégzett
munkamennyiségre  utal,  leegyszerűsítve.  Véleménye  szerint  azt  5.  §  (10)  bekezdése  nem
értelmes. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző: igen,  valóban  kimaradt  egy  rész,  a  tavalyi  évben
kidolgoztak  erre  egy  mondatot,  mely,  akkor  helyesen  így  hangzik:  „A  polgármester  a
beruházási,  felújítási  és  karbantartási  kiadási  előirányzatok  terhére  –  a  karbantartási
kiadások  vonatkozásában  a  halaszthatatlan  esetek  kivételével  -  kötelezettségvállalásra  a
képviselő-testület előzetes jóváhagyásával jogosult.”

dr. Csertán Balázs alpolgármester: a harmadik mellékletben Balatonrendes Önkormányzata
szerepel. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a bemásolás során szerkeszteni szükséges feliratot és
valószínűleg így került elírásra, ezt javítják. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: ha jól látta, akkor itt a hivatalnál be van tervezve az
ablakcsere, viszont volt ez a konyhabútoros dolog, akkor az nem valósul meg, tavaly még be
volt tervezve 2 millió forint. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: polgármester úrral egyeztettek, hogy mi kerüljön bele a
költségvetésbe, de ez nem merült fel. 

Kulin Miklós  György polgármester: polgármester  olyan szerény volt,  hogy azt  mondta,
hogy „ez is megteszi”.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: az ablak csere valóban hasznos. 
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Kulin Miklós György polgármester: igen, az nagyon fontos, mert van, ahol befolyik a víz és
azon kívül fele ennyit kellene fűteni, ha nem lennének ilyen ablakok. 

Szász Attila képviselő: kérdezi, hogy mennyi tartalék marad? 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: 5.644.988 Ft.

Szász  Attila  képviselő: kérdezi,  hogy  mit  szólnának  ahhoz,  hogy  ha  a  fűtést  úgy
korszerűsítenék, hogy vegyes tüzelésű kazán lenne beépítve és erre a rendszerre ugyanígy rá
lehetne kötni. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: az  egész  épület  gáz  kazánnal  lenne  fűtve,  de  azt
lezárták. 

Szász Attila képviselő: kettő kazán is mehetne egymás mellett. 

Kulin Miklós György polgármester: mit jelent a vegyes tüzelés. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: fával és szénnel. 

Szász Attila képviselő: olcsóbb lenne, mint gázzal kifűteni az egészet.

Kulin Miklós György polgármester: maradjanak a költségvetésnél. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  a személyi  juttatásoknál  szerepel  a jutalom, kérdezi,
hogy  lehet-e  úgy  megcsinálni,  hogy  egy  későbbi  döntéstől  tegyék  ezt  függővé,   hogy
egyáltalán megállapítják-e és kifizessék-e. Ilyen értelemben ez úgy viselkedik, mint egy 13.
havi  bér,  egy  automatikus  dolog,  tehát  ne  automatikusan  menjen,  hanem  mondjuk
novemberben, vagy akár januárban utólagosan megállapítja a testület. 

Danis Orsolya pénzügyi ügyintéző: ennek a költségvetésnek a terhére januárban már nem,
novemberig ezt le kell számfejteni.

dr. Csertán Balázs alpolgármester: valamilyen formában értékelésre kerüljön a munka és
költségvetés helyzetének függvényében. 

dr.  Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  a  jutalmazás  a  polgármester  jogköre,  azért,  mert  ő
gyakorolja  az egyéb munkáltatói jogokat. A testület jogköre a keret biztosítása, ha ez ide
most bekerül, akkor azzal biztosítják gyakorlatilag rá a keretet. 

Kulin Miklós György polgármester: ez valóban úgy működik, mint egy 13. havi fizetés, ha 
csak el nem követett valami kirívó dolgot.

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: nem  a  személyekről  van  szó,  csak  esetlegesen  a
rendszeren nem lehetne változtatni? 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: a keret szemszögéből lehet, az egyik megoldás, hogy
kimaradnak ezek az összegek, csak az az egésznek az átszerkesztésével járna, esetleg be lehet
építeni egy mondatot a szövegbe. 
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dr. Csertán Balázs alpolgármester: remélhetőleg lesz módosítás még az évben.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: általában kétszer szokott lenni költségvetés módosítás. 
dr. Csertán Balázs alpolgármester: akkor erre vissza lehet térni a későbbiekben. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a költségvetési rendelet elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2023. (III. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2023. évi költségvetésről 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a tájékoztatási kötelezettség elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

tájékoztatási kötelezettségről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  2023.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  saját  bevételeket  és  az  adósságot  keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget is meg kell állapítani, melyet javasol elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2023. (II. 23.) 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:
   2023.  13.310 ezer Ft
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                                                              2024.  12.910 ezer Ft
                                                              2025.  12.910 ezer Ft
                                                              2026.  12.910 ezer Ft 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
                                                             2023.  0 Ft
                                                             2024.  0 Ft
                                                             2025.  0 Ft
                                                             2026.  0 Ft

3.) 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Kulin  Miklós  György  polgármester: mindenki  tudja,  hogy  a  Kultúrház  elkészült  a
rendelkezésre  álló  150  millió  forintból,  egy  bizonyos  mértékig,  amit  úgy  hívnak,  hogy
szerkezetkész állapot. Kértek véleményezést és támogatást a képviselő úrtól, minisztériumból
és úgy néz ki, hogy kap az önkormányzat támogatást. Ezt pedig úgy tudják megvalósítani,
hogy közbeszerzés szükséges, a becsült érték a befejezéshez körülbelül 180 millió forint.  
Az  előterjesztés  az  lenne,  amit  egyeztettek  felsőbb  hatóságokkal  is,  hogy  a  Kultúrház
felújítása,  bővítése  II.  ütemre  a  becsült  érték  180  millió  forint,  tehát  ilyen  tartalmú
közbeszerzési tervet szükséges elfogadni. A közbeszerzési eljárást majd ugyanaz a cég végzi,
aki  az  első  menetet  is,  a  projektmenedzser  elmagyarázza,  hogyan  állnak  ezzel  az  egész
közbeszerzéssel,  amikor  szükséges  akkor  Ónodi-Szabó  Attila  nagyon  szívesen  eljön  és
megbeszélik a részleteket. 
Az elhangzottaknak megfelelően javasolja a közbeszerzési terv elfogadását. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: nem ezt fogadják el véleménye szerint, hogy 180 millió
terveznek rá, hanem az lenne a lényege, hogy a testület ezzel az előterjesztéssel felhatalmazza
a polgármestert, hogy megindítsa az eljárást. 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  az  majd  az  utolsó  napirend  lesz,  ez   most  a  terv
elfogadása. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester: bocsánat, igen, akkor részéről nincs más. 

Kulin Miklós György polgármester: akkor javasolja a  terv elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A 2023. évi közbeszerzési tervről

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi közbeszerzési tervet az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Lakossági résztvevő: elnézést kér, de nemsokára el kell menjen, kértek „egyéb” kategóriát,
kérdezi, hogy előbbre lehetne venni. 
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dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: kérdezi, hogy fogadtak el „egyebeket” a napirendeknél?

Kulin  Miklós  György  polgármester: nem,  de  amikor  felolvasta  a  napirendeket,  akkor
mondta,  hogy  valószínűleg  lehetne  „egyéb”  kategória  is,  ezt  félig-meddig  elfogadták.  A
sorrend változtatáshoz  nem tudja, hogy mit szólnak hozzá? 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  inkább talán egy kérdés feltevés lenne? 

Lakossági résztvevő: annyira beláthatatlan, hogy a napirendek mennyi ideig tartanak. 

Kulin Miklós György polgármester: hosszú ideig valószínűleg, 14 napirend van.  Kérdezi,
hogy engedélyezhetik-e, hogy legyen egy felszólalás? 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: polgármester úr megmondja.

Lakossági résztvevő: egy kérdés, és egyben egy kérés az önkormányzat felé, jelezték már
novemberben, hogy volt egy kérésük az önkormányzat felé, hogy az a felső út, ami a Kossuth
utca utolsó szakasza, azt a részt közművesítik és kértek hozzájárulást, de az elutasításra került
egyrészt ezt szeretnék átbeszélni. Másrészt a közművesítési folyamat végén járnak és az út,
ami szintén egy megoldandó probléma, ami az önkormányzaté, a falué, vagy az államé, az
nem magántulajdon,  ebben kérnék a segítséget,  illetve közvilágítás,  ami azon a szakaszon
nincsen. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ez  nehéz  kérdés,  mert  ezt  meg  kell  beszélni  a
műszakos munkatárssal, hogy ez önkormányzati tulajdon, vagy állami út, ezt most így nem
tudják megmondani.  A múltkor  beszéltek  a  közmeghallgatáson arról,  hogy nem szeretnék
leaszfaltozni, lebetonozni, csak egy jó murvás utat lehetne támogatni, elvileg azt mondták,
hogy szívesen támogatják,  de most erre, nem napirendi pont, nincsen helyrajzi  szám, nem
tudják  a  jogi  pontos  állását,  a  következő  ülésen  napirendre  veszik,  ezt  most  nem tudják
eldönteni, műszakos kolléganő is elment ez az ő reszortja, ennek a jogi és műszaki tisztázása. 

Lakossági résztvevő: akkor megfordítja a kérdést, mi kell ahhoz, hogy bármi segítséget és
támogatást kapjanak az önkormányzattól egy olyan beruházásra…

Kulin Miklós György polgármester: pénz…

Lakossági  résztvevő: a  pénz  a  testület  jóváhagyásával  kerül  a  költségvetésbe,  illetve
beosztásra.  

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  van  egy  kerete  az  önkormányzatnak,  amivel
gazdálkodik,  ez  részben  állami  támogatásból,  részben  adóból  tevődik  össze,  ezt  be  kell
osztania. 

Lakossági résztvevő: az önkormányzat döntése, hogy mire osztja.

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: igen, de ez azért nem olyan nagy szabadság, aminek ez
tűnhet, mert vannak kötelező feladatok és arra költeni kell. Tehát az összbevétel egy kisebb
része, amiről így valóban, így szabadon dönthetnek a képviselők, hogy mire fordítják. Most
például  elhangzott,  hogy  ami  tartalék  maradt,  az  5,6  millió  forint.  Valamilyen  felújítás,
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beruházás  biztos  került  bele,  az  is  egy  olyan  része  a  költségvetésnek,  amiről  szabadon
döntenek. 

Lakossági résztvevő: a szabadon döntés…

Kulin Miklós György polgármester: úgy tűnik, mintha nem akarnának segíteni…
Lakossági résztvevő: igen, nagyon úgy tűnik, hogy semmiben sem segítenek, ezért kérdezi,
hogy mi kell ahhoz…

Kulin Miklós György polgármester: a néma gyerekeknek sem tudja az édesanyja, hogy mit
szeretne, ezt meg kell mondani. 

Lakossági résztvevő: hányszor elmondták már…

Kulin Miklós György polgármester: a közmeghallgatáson szó volt erről az útról és teljes
jóindulattal és a legnagyobb pozitív hozzáállással mondta, hogy ha tudnak, segítenek murvát
lehetne,  csak  annyi,  hogy  ennek  van  egy  rendje,  kellene  egy  papír,  hogy  „ezt  és  ezt
szeretnénk”.

Lakossági résztvevő: ezt megtette…

Kulin Miklós György polgármester: tehát kell egy papír, az a papír bemegy a hivatalba és a
műszakos  munkatárs  megnézi,  hogy  mi  a  helyrajzi  száma,  milyen  lehetőség  van,  majd
beszélnek a pénzügyes munkatárssal, hogy mennyi pénz van rá és tudnak róla beszélni. Ez
egy  komolyabb  feldolgozandó  munka,  nem azért  nem,  mert  nem,  hanem akkor,  a  soron
következő ülésen napirendre felveszik, tehát kell egy papír, szó volt róla a múltkor, de abból
nem lett semmi. 

Lakossági résztvevő: kaptak egy elutasító választ. 

Szász Károly képviselő: ezért nem kérdezi meg, hogy az ő útja is meg legyen csinálva, se
világítása nincsen, se murva az úton. 

Lakossági résztvevő:  nem azt mondta, hogy most szavazzanak meg x forintot, hanem azt
kérte,  hogy arról  tájékoztassa,  hogy mi  az  útja,  módja  annak,  hogy  egyáltalán  segítséget
kapjanak. Megírta a levelet, kérte és minden egyes kérés, akár szóban, akár írásban azonnali
elutasítás van. Nem volt szó arról, hogy jó, akkor majd külön erről beszélnek ekkor és ekkor,
azonnali elutasítást kaptak. 

Kulin Miklós György polgármester: és ő írta alá? 

Lakossági  résztvevő: igen,  lehet,  hogy  valaki  odadugta  az  orra  alá.  Ha  a  polgármester
aláírása van egy hivatalos levélen, akkor ő dönti el.

Kulin Miklós György polgármester: nem úgy van, hogy ő dönti el, hogy igen, vagy nem.
Hanem  a  háttérben  megnézi  a  műszak,  hogy  milyen  lehetőségek  vannak,  jog  szerint,
technikailag és megnézi a pénzügy, hogy milyen lehetőségek vannak és akkor azt mondják,
hogy „kedves polgármester úr, ezt ezért és ezért nem lehet és tessék aláírni”,  természetesen
aláírja, de akkor kell egy másik papírt csinálni, amiben leírják, hogy mit szeretnének most.
Nem tudja, hogy mi volt abban a papírban, nem emlékszik, volt 100 másik is. 
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Lakossági résztvevő: a kérvény az volt, hogy ott közművesítési felújítás zajlik az utca azon
szakaszán,  mely  azzal  jár,  hogy víz,  villany,  csatorna  bevezetés,  ez körülbelül  300 méter
hosszú, 6 telket érint, amihez egyrészt a közművesítéshez kértek hozzájárulást, mivel az nem
a magántulajdonuk lesz, viszont a saját pénzükből fizetik ki, ez önkormányzati tulajdon lesz.
Ezzel még az is együtt jár, hogy az útfelújítás, mivel ott mindent fel kell ásni és visszatemetni,
plusz a közvilágítás és kérnek ehhez hozzájárulást és azonnal elutasításra került. 
Kulin Miklós György polgármester: kérdezi, hogy mit írtak rá?

Lakossági  résztvevő: a  szokásos  elutasító  választ,  amit  eddig  mindenre  kaptak,  hogy az
„önkormányzat alacsony költségvetése ezt nem engedi meg, javaslom, hogy fogjanak össze az
utcában lakókkal” és ezt vegyék tudomásul, még ez is benne volt. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: „kérem  szíves  tudomásul  vételét”  ez  az  udvarias
formulája egy hivatalos levélnek. 

Lakossági résztvevő: ha nem polgármester úr fogalmazta és nem is igazán tudja, hogy mit írt
alá, lehetőséget sem kaptak arra, hogy erről tárgyaljanak. 

Kulin  Miklós  György  polgármester: ha  a  kérés  az  volt,  hogy  közművesítéshez  anyagi
segítség,  amióta  itt  van,  azóta  Balatonhenyén  közművesítéshez  senki  nem  kapott  anyagi
segítséget és ahányszor segíteni akart, annyiszor megmondták, hogy nem fog kapni, mert ezt
az önkormányzat nem tudja vállalni. Ez nem az ő döntése, hanem az önkormányzat nem tudja
azt  vállalni,  hogy hány  milliót  ad  valakinek  közművesítésre,  akár  a  hegyen,  akár  benn  a
faluban, bárhol, tíz ilyen esetet tud, mindenkinek azt mondták, hogy sajnos ez nem lehetséges
az önkormányzat költségvetéséből. A mai kérdést úgy értette, hogy az utat, de az utat mondta
már a  közmeghallgatáson is,  hogy ha lesz  lehetőség  Magyar  Falu Programba utat  rendbe
szedni,  nem  kell  aszfaltos,  elég  a  murvás  út,  ha  megtörténik  a  közművesítés  a  lakók
összefogásával, akkor tud segíteni abban, hogy egy pályázaton kiharcolják, hogy megkapják a
pénzt, hogy egy jobb minőségű murvás, földes út legyen. Most hülyeség lenne megcsinálni az
utat és majd jön a közművesítés. 

Lakossági  résztvevő: már  túl  vannak  rajta,  legyen  szíves  figyelni.  A  közművesítés
befejeződött,  pillanatnyilag  a  szolgáltatók  összekapcsolására  várnak,  most  jön  az,  hogy
szeretnének közlekedni azon az úton és ehhez kellene…

Kulin  Miklós  György  polgármester: volt  egy  kérvény,  ami  a  közművesítésről  szólt,  a
kérvény köztudott módon és természetes módon elutasításra került, mert nincsen rá keret. Ha
most bejön egy kérvény, hogy meg van a közművesítés,  szeretnék az utat,  akkor mindent
megtesz azért, hogy tudjanak szerezni egy olyan pályázatot, ami erre a célra van. 

Lakossági  résztvevő: nem  azt  gondolta,  hogy  itt  szavazzák  meg,  ki  tudja,  hogy  lesz-e
pályázati kiírás, ki tudja, hogy nyernek-e és ki tudja, hogy hány év múlva lesz, addig térdig
járjanak a sárba? 

Szász Attila képviselő: kérdés, hogy a falué, vagy sem. 

Lakossági résztvevő: ha nem a faluhoz tartozik,  akkor felteszik a kezüket,  hogy járjanak
térdig a sárba? 
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Kulin Miklós György polgármester: ő vezeti az ülést, szeretné ha maradnának egy mederbe.
Megtörtént  a  kérdés,  a  válasz  a  következő:  kell  írni  egy  olyan  kérelmet,  hogy  nem
közművesítést írnak,  hanem mást írnak és bemegy a műszaki osztályra és megállapítják, hogy
kié az út,  mert  más útját  nem csinálhatja  meg,  ha  állami,  vagy nemzeti  park.  Aztán  egy
megfelelő válasz születik arra, hogy milyen megoldást tudnak rá találni, nem oda-vissza, oda-
vissza párbeszédet  folytatni,  mert  van még 15 napirend. Kell  írni  egy kérvényt,  hogy mit
szeretnének, biztos, hogy amint lehet, azt szívvel-lélekkel megcsinálja.
Lakossági résztvevő: nem önkormányzati út, hanem állami út. 

Kulin Miklós György polgármester: akkor nem tudja, hogy abban mit tudnak csinálni.

Lakossági résztvevő: akkor közvilágítást sem kapnak?

Kulin Miklós György polgármester: le kell írni és választ kapnak rá. Ha elmondhatta volna
az  előbb  a  mondatot,  hogy  szívvel-lélekkel  szívesen  segítene,  nem  beszélve  arról,  hogy
mennyi segítséget kaptak önkormányzati  közmunkába, nem arról van szó, hogy nem akar,
hanem le kell  írni.  Azt, hogy mindent elutasítanak, az egy általános mondat, azt  az esetet
valószínűleg  okkal,  joggal  elutasította  az  önkormányzat  közös  hivatala  a  polgármester
aláírásával, mert közművesítésről volt szó. Most pedig, ha az útról és a világításról van szó,
akkor  kell  írni  egy  másikat,  akkor  arra  szakszerű  válasz  jön,  technikailag,  műszakilag,
pénzügyileg. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: azért  azt  érdemes  lenne  beleírni,  hogy  milyen
költségvonzata lenne és ha kettő dolog van, akkor mindkettőre lebontva, hogy a murvázás és a
világítás is. Ha állami vagyon, akkor azon az önkormányzat nem hajthat végre semmilyen
módosítást,  adott esetben, ha hozzájárulást  kérnek, akkor lehet,  egyébként olyan vagyonba
ruháznak  be,  ami  idegen  vagyon,  tehát  nem  kerül  az  önkormányzat  tulajdonába.   
Az átcsoportosítás nehézkes, illetve idegen vagyonra átcsoportosítani nem lehet és pályázni
azt  biztosan  nem  tudnak,  mivel  nem  önkormányzati  tulajdon.  A  közvilágítás,  nagyon
alternatív megoldás, a temető felé is az volt, hogy saját maguk rakták le azokat a napelemes
lámpákat, ami körülbelül 40-50.000 Ft volt. 

Horváth Károly képviselő: a fiánál ott lent azért van napelem, mert az már szintén állami út
és oda már nem vitték le a közvilágítást. 

Lakossági résztvevő: csak azt szerette volna, hogy mi annak az útja módja, hogy értelmesen
szóban, és ne mindig ide-oda írogatva, mivel tudja a körülményeket, hogy állami út, ezért
nem jár sem az úthoz, sem a közvilágításhoz való támogatás. Ezt nem tudják finanszírozni, de
nem is elvárható, hogy a lakosság maga finanszírozza például a közvilágítást, de egész biztos,
hogy ha az önkormányzatnak van erre szándéka, akkor egész biztos van arra mód, hogy úgy
beszéljék meg, hogy ne kelljen akár sok-sok évet várni, hogy mire lesz erre pályázat. Mivel
állami út, ezért pályázaton sem tud indulni, azt nem hajlandó elfogadni, hogy semmilyen úton,
módon nem lehet támogatni a kérést. 

Kulin Miklós György polgármester: ez rossz hozzáállás. Azért mondta, hogy kell egy papírt
írni, mert nem tudja, hogy állami út…

Lakossági résztvevő: de ő tudja, hogy állami, lendüljenek ezen túl. 
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Kulin Miklós  György polgármester: ő  nem tudja,  hogy állami-e vagy sem, ezért  kell  a
műszakos,  hogy  azt  megállapítsa  helyrajzi  szám  alapján,  mert  azért  mondta  szívesen  a
murvázást is és a világítást is, mert amikor megcsinálták a Kossuth utcánál a befordulóját arra
lefele,  ami  önkormányzati  út,  akkor  mondták,  hogy  ha  nem is  akarták  volna,  akkor  is  a
világítást kötelező biztosítani.

Egyszerre többen beszélnek, hanganyag értelmezhetetlen 

Kulin Miklós György polgármester: figyelembe véve,  hogy a Közös Hivatalnak további
gyűlése van egy másik településen, folytatják a napirendeket. 

4.) 2023. évi rendezvényterv elfogadása

Kulin Miklós György polgármester: a rendezvénytervet közösen készítették  Szép Andrea
kolléganővel, az anyagi részét pedig közösen készítették a pénzüggyel. 

Danis Orsolya pénzügy ügyintéző:  azt már a polgármester úrral egyeztette, hogy március  
15-től  lesz  egy  pályázat,  amiben  kettő  etap  lesz,  egy  nyári  és  egy  őszi-téli,  egy-egy
rendezvényre maximum 350.00 Ft-ra tudnak pályázni. 

Kulin Miklós György polgármester: egyiket lehetne Húsvétra, a másikat pedig Szüretre. 

Horváth Károly képviselő:  van az idősek napja,  tavaly már erről  beszéltek a  novemberi
ülésen,  hogy  amikor  van  ez  a  juttatás,  akkor  az  a  pár  rokkant  nyugdíjas  is  részesüljön
támogatásba. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: igen, hogy módosítsák a szociális rendeletet.  Akkor,
amikor a következő ülés volt, addigra már beleértek a kérelmezési időszakba, így nem történt
módosítás,  de  majd  be  kell  hozni  ülésre  a  rendeletet.  Azért  nem került  be  most  az  ülés
anyagába,  mert  a  magasabb  szintű  jogszabályban,  a  szociális  törvényben  a  támogatások
vetítési alapja a nyugdíj minimum helyett megváltozott szociális vetítési alapra és a felsőbb
szintű végrehajtási rendeletek nincsenek még meg és a kettőt együtt hoznák ülésre, de nincsen
elfelejtve.

Kulin Miklós György polgármester: Nagy Évával már beszéltek akkor róla, javasolja a terv
elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

rendezvényterv elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.  évi  rendezvénytervet
elfogadja. 

5.) Polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása
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Kulin Miklós György polgármester: minden hónapban kivesz 5-6 napot. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: tehát akkor havonta egyenlő arányban kívánja igénybe
venni a szabadságot. 

Kulin Miklós György polgármester: jelzi érintettségét, ezért javasolja a döntéshozatalból a
testület zárja ki. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

döntéshozatalból történő kizárásról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György
polgármestert a 2023. évi polgármesteri szabadság ütemezésére vonatkozó döntéshozatalból
kizárja. 

Kulin Miklós György polgármester:  javasolja a szabadság ütemezést úgy elfogadni, hogy
havonta egyenlő arányban veszi igénybe. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

 polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kulin  Miklós  György,
polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- havonta egyenlő arányban. 

6.) Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatással történő elszámolása

Kulin Miklós György polgármester: a Rákóczi Szövetség, a Köveskáli Tűzoltó Egyesület,
illetve  a  Határtalan  Hangok  Alapítvány  is  elszámolt  a  2022.  évi  támogatással.  Javasolja
először a Rákóczi Szövetség elszámolásának elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2023. (II. 23.) HATÁROZATA
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Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u.
1.) részére nyújtott, 2022. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

Kulin  Miklós  György  polgármester:  javasolja  a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
elszámolását elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

16/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  (8274
Köveskál, Fő u. 10.) részére nyújtott,  2022. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a Határtalan Hangok Alapítvány elszámolását
szintén elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok Közhasznú támogatásának elszámolásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  a  Határtalan  Hangok  Közhasznú  Alapítvány  (1146
Budapest,  Dózsa  Gy.  út  11.)  részére  nyújtott,  2022.  évre  vonatkozó  támogatással  való
elszámolást elfogadja.

7.) Alapítványok, egyesületek 2023. évi támogatási kérelme

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a Rákóczi Szövetség kérelmét. 

Danis  Orsolya  pénzügyi  ügyintéző:  a  2023.  évi  költségvetésben  500.000  Ft  került
betervezésre erre a célra, tavaly 10.000 Ft támogatást biztosítottak a Szövetség számára. 

Szász Attila képviselő: javasolja, hogy maradjon a 10.000 Ft.

Kulin  Miklós  György  polgármester: javasolja,  hogy  aki  egyetért  a  javasolt  összeggel,
kézfeltartással jelezze. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2023. (II. 23.) 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: 2023. december 31.
A Szövetség a támogatásról 2024. január 31.-ig köteles elszámolni.
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: 2023. 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.

8.) Vendégház 2023. évi bérleti díjának meghatározása 

Kulin Miklós György polgármester:  az előző évben a két ágyas szoba 10.000 Ft volt, a
négy ágyas szoba 17.000 Ft. Az idei évre a javaslat a két ágyas szoba esetében 12.000 Ft, a
négy ágyas szoba esetében pedig 20.000 Ft. 

Horváth Károly képviselő: egyetért az összegekkel. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja a 12.000 Ft, illetve 20.000 Ft elfogadását. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

19/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

 vendégház igénybevételéért fizetendő szállásdíj meghatározásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Kossuth  u.  54.
szám alatti  ingatlan egy részén kialakított  szálláshelyeket idegenforgalmi célra hasznosítja,
amelyre a következő szállásdíjat határozza meg 2023. évre vonatkozóan:
Napidíj:
2 ágyas szoba 2 fő részére 12.000,-Ft/éj
4 ágyas szoba 4 fő részére 20.000,-Ft/éj
A megállapított árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  majd a konyhákat szükséges egy kicsit rendbe szedni. 

9.) 2022. évre vonatkozó ebrendészeti beszámoló

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  az  Oltalom  Állatvédő  Egyesület
beszámolóját, melyet javasol elfogadásra. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

20/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

ebrendészeti beszámoló elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Olt-Alom Állatvédő
Egyesület által benyújtott 2022. évre vonatkozó beszámolóját. 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Egyesületet.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: folyamatos

10.) Ebrendészeti feladatok ellátása 

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti az Oltalom Egyesület ajánlatát. 

dr.  Csertán  Balázs  alpolgármester: ezt  a  feladatot  más  módon  nem  tudja  ellátni  az
önkormányzat. 
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Kulin Miklós György polgármester: javasolja az ajánlat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

21/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

ebrendészeti feladatok ellátásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Olt-Alom
Állatvédő  Egyesület  (8226  Alsóörs,  Kisloki  u.  1017.  hrsz)  által  megküldött  árajánlatot,
valamint az előterjesztés szerinti tartalommal a szerződéstervezetben foglaltakat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szervezetet és
az ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó szerződést 2023. március 1.- 2023. december
31-ig terjedő időszak vonatkozásában aláírja.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2023. február 28.

11.) Együttműködési megállapodás pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali  ellátására

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti a kérelmet.

Szász Attila képviselő: kérdezi, hogy ez kötelező feladat? 

dr.  Szabó  Tímea  címzetes  főjegyző:  ez  nem  kötelező  feladat,  csak  a  jóval  nagyobb
lélekszámú települések számára kötelező, mint Tapolcának. Ezen szenvedélybetegek nappali
ellátásáról  szól  ez  a  megállapodás  és  azért  kereste  meg  Tapolca  városa  gyakorlatilag
valamennyi  önkormányzatot,  mert  abban  az  esetben,  ha  kötnek  vele  együttműködési
megállapodást,  akkor,  ha  van  egy  balatonhenyei  lakos,  akinek  valamilyen
szenvedélybetegsége van és igénybe veszi ennek az intézménynek a nappali ellátását, akkor
tud normatívát igényelni Tapolca ezután az ellátott után. Egyébként a megállapodásban benne
van, hogy nem terheli fizetési kötelezettség az önkormányzatot. 

Kulin Miklós György polgármester: javasolja, hogy fogadják el, pénzbe nem kerül. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

22/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

 pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása biztosításáról 
szóló együttműködési megállapodásról
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulással (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) a pszichiátriai  – és szenvedélybetegek
nappali ellátására együttműködési megállapodást köt. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: azonnal

12.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása 

Kulin Miklós György polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  azért szükséges erről dönteni, mert a továbbképzések
továbbképzési  időszakokban  történnek.  Egy  időszakban  60  pontot  kell  megszereznie  a
falugondnoknak, jelen időszak 2022. július 1-től tart egészen 2026. június 30-ig, viszonylag
tág  időtartam  áll  rendelkezésre.  Abban  kell  dönteni,  hogy  az  idei  évre  írnak-e  elő
továbbképzési kötelezettséget vagy sem. 

Kulin Miklós  György polgármester: jól  áll  pontokkal,  így az idei  évre a „B” javaslatot
javasolja elfogadni. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

23/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2023. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  falugondnok  2023.  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

13.) Beszámoló a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ez csak egy nyugtázó döntés, hogy a testület elfogadja a
bizottság beszámolóját. 

Szász  Attila  képviselő (Ügyrendi Bizottság Elnöke):  a  bizottság  ülésén megállapították,
hogy mindenki eleget tett ennek a kötelezettségének és elfogadásra is került. 
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Kulin Miklós György polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

24/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Ügyrendi  Bizottság
beszámolóját  a képviselők 2023 évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének
teljesítéséről elfogadja. 

14.) Kultúrház felújítás II. ütemére feltételes közbeszerzési eljárás megindítása

Kulin  Miklós  György  polgármester: a  Kultúrház  felújítás  II.  ütemére  feltételes
közbeszerzési eljárást kell megindítani. 

dr. Csertán Balázs alpolgármester:  tulajdonképpen ezen napirend keretében hatalmazza fel
a testület a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  igen,  a tervben betervezésre került,  hogy lesz ilyen
közbeszerzési eljárás. 

Kulin Miklós György polgármester: ígéret van támogatásra. 

dr. Csertán Balázs  alpolgármester:   itt  van ez a határozat  tervezet,  melynek a második
felében az szerepel, hogy mire hatalmazza fel a polgármestert a testület, amelyben van egy
olyan, hogy a dokumentáció tervezetének a jóváhagyására. Kérdezi, hogy ez most mit jelent
pontosan? 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: tulajdonképpen az ajánlattételi felhívás, illetve annak a
melléklete a műszaki dokumentáció, igen ez arról szól. 

Kulin Miklós György polgármester: a tervben már szerepel, hogyan fog kinézni a Kultúrház
és azzal a műszaki tartalommal fog megvalósulni. Ónodi-Szabó Attila szívesen vállalja, hogy
ha szükséges, akkor ecseteli a helyzetet.

dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző: egy apró korrekciót  tenne,  a  határozatnak van az a
része,  ahol  meghatározzák  a  határidőt  és  ott  úgy  került  bele,  hasonlóan  az  előző
közbeszerzéshez,  hogy  „a  beruházás  forrását  biztosító  támogatást  megállapító  támogatói
okirat,  valamint  a  Kbt.,  vagyis  a  közbeszerzési  törvény  rendelkezései  szerint”. Mivel  ez
feltételes és nincsen támogatói okirat így az első részét a határidőnek kihagynák, csak a „Kbt.
rendelkezései szerint” rész maradna.

Kulin Miklós György polgármester: javasolja az elhangzott módosítás figyelembevételével
a határozati javaslat elfogadását. 
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Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

25/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 
Közbeszerzési Szabályzat alkalmazásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Kultúrház
felújításának  befejezése  érdekében  „Balatonhenye  Önkormányzata  Kultúrház  felújítása,
bővítése II. ütem tárgyú építési beruházása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. 
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.
törvénnyel (a továbbiakban: Kbt.) nem ellentétes rendelkezéseit alkalmazza a „Balatonhenye
Önkormányzata  Kultúrház  felújítása,  bővítése  II.  ütem  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; a bíráló bizottsági tagok kijelölésére, az ajánlati
felhívás, dokumentáció tervezetének 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 Kbt. rendelkezései szerint.

Kulin Miklós György polgármester: a nyilvános ülés napirendjein végig értek, meg volt az
„egyebek” is az ülést 10:33 órakor bezárja, a testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

K.m.f.

Kulin Miklós György  dr. Szabó Tímea
 polgármester címzetes főjegyző 
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