
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 10.
napján 12:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (Kővágóörs, Petőfi utca 2. ) 

Jelen vannak:

Kulin Miklós György polgármester
Horváth Károly Ottó képviselő
Szász Károly képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Szabó Tímea jegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kulin Miklós György polgármester:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
3  fővel  határozatképes.  A rendkívüli  ülés  sürgősséggel  került  összehívásra  tekintettel  a
Gördülő  Fejlesztési  Terv  elfogadásának,  illetve  a  szociális  tűzifa  támogatási  igény
benyújtásának közeli határidejére. Javasolja ezen napirendek elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2020. (VIII. 10.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  augusztus  10-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása ivóvíz valamint szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás vonatkozásában
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester

2. Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kulin Miklós György polgármester
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1. Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása ivóvíz és szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás vonatkozásában

Kulin Miklós György polgármester:  ismerteti a tervre vonatkozó előterjesztést. 

dr. Szabó Tímea jegyző:  a fejlesztési terv elfogadása kötelező az ivóvíz vonatkozásában a
Dunántúli Regionális Vízmű mint üzemeltető a szakember, a szennyvíz vonatkozásában pedig
a Bakonykarszt. 

Kulin Miklós György polgármester:  javasolja az ivóvízre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2020. (VIII. 10.) HATÁROZATA

Víziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2021.-2035. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról                             

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  11-03638-1-001-00-06
MEKH  kóddal  rendelkező,  DRV_V_201  Balatonhenyei  vízmű  megnevezésű  víziközmű
Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv beruházási és felújítási-pótlási  tervrészét  elfogadja,  és a Gördülő Fejlesztési  Tervben
meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli.

Tudomásul veszi,  hogy a gördülő fejlesztési  terv beruházási tervrészének bármilyen nemű
módosításával  kapcsolatban  az  Önkormányzat,  mint  az  ellátásért  felelős  köteles  eljárni  a
2011.  évi  CCIX.  törvény  ide  vonatkozó  szabályozásai  szerint.  A  gördülő  fejlesztési  terv
beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t
a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

Kulin  Miklós  György  polgármester:  áttanulmányozás  után  javasolja  a  szennyvízre
vonatkozó terv elfogadását is. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2020. (VIII. 10.) HATÁROZATA

Balatonhenye a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító 
víziközmű rendszerre vonatkozó 2021.-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  75.  sorszámú  Köveskál
szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt. által
2021. – 2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

2. Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 

Kulin Miklós György polgármester:  a tűzifával kapcsolatosan sokszor felteszik a kérdést,
hogy  érdemes-e,  megéri-e,  ki  kell  szállítani,  előfordulnak  ezzel  kapcsolatban  viták  is.
Véleménye  szerint  nyújtsák  be  a  pályázatot,  22.860  Ft  önerő  biztosítása  mellett.  

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2020. (VIII. 10.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Balatonhenye  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  18  m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerőt  összesen  22.860  Ft
(18.000 Ft+ Áfa) összegben biztosítja. 

Balatonhenye Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek az önkormányzatot terhelik. 
A  pályázatban  vállalt  önerőt  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Balatonhenye
Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2020.  évi  költségvetéséről  szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  szociális  célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
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A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Kulin Miklós György, polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

Kulin  Miklós  György polgármester:   megköszöni  a  részvételt  és  az  ülést  12:10 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kulin Miklós György                                                                                        dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                                             jegyző
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