
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 24.
napján 8:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

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

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

Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea 

Kulin Miklós György polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
4 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti három napirend elfogadását. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2022. (VIII. 24.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. augusztus 24-i rendkívüli 
ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) 75. számú Köveskál szennyvízelvezető-, és tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelése
2.) Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2023-2037. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása                
3.) Víziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2023.-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása       
                        
1.) 75. számú Köveskál szennyvízelvezető-, és tisztító víziközmű-rendszer 
vagyonértékelése

Kulin  Miklós  György polgármester: itt  röviden arról  van  szó,  hogy a  vagyonértékelést
eredetileg  2019.  december  31-ig  kellett  elvégezni  a  Bakonykarsztnak,  a  törvény



megváltoztatta az időpontot 2022. december 31. napjára.  A Bakonykarszt elvégezte  annak
idején a vagyonértékelést egy korábbi megállapodás alapján a határidő miatt nyilván változtak
az  értékek  de  az  a  határidő  módosítása  okán  nem  került  átvezetésre  a  számviteli
nyilvántartásban.  Ki  kell  egészíteni  a  nagyjából  meglévő vagyonértékelést  és  a  2022.  évi
használati  díjak  közül  fedezni  tudják  a  vagyonértékelésé  aktualizálásának  költségeit.  A
költségek  megosztásáról  szóló  megállapodás  az  előterjesztés  mellékletében  benne  van,
melynek  jóváhagyása  szükséges  legkésőbb  2022.  december  31-ig.  Javasolja  a  határozati
javaslat elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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79/2022. (VIII. 24.) HATÁROZATA

vagyonértékelés aktualizálásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata   -  mint  a  21-25858-1-005-00-12  MEKH  kóddal
rendelkező 75.  sorszámú  Köveskál  szennyvízelvezető-,  és  tisztító  víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse  -  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésének aktualizálására vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi döntést hozza:

A  Képviselő-testület  elfogadja  a  Bakonykarszt  Zrt.  javaslatát  a  vagyonértékelés
aktualizálására, és elhatározza, hogy azzal megbízza a Bakonykarszt Zrt-t. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti
tartalommal  a 2022. évi  használati  díj  kezelésbe adását  a Bakonykarszt  Zrt.  felé,  továbbá
elfogadja  a  vagyonértékelés  aktualizálása  költségének  költségviselési  arányát  -  vagyoni
érdekeltség alapján. 

Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező  Együttműködési
megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő
megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében aláírja.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2022. augusztus 31.

2.) Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2023-2037. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása                

Kulin  Miklós  György  polgármester: ismerteti  az  előterjesztést.  Javasolja  a  határozati
javaslat elfogadását. 
Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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80/2022. (VIII. 24.) HATÁROZATA

75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre vonatkozó 
2023.-2037. 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
2023. –2037. 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: 2022. szeptember 12.

3.) Víziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2023.-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása       

Kulin Miklós György polgármester: ugyanez a téma az ivóvízzel kapcsolatban, javasolja a 
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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81/2022. (VIII. 24.) HATÁROZATA

Víziközmű szolgáltatás (ivóvíz) 2023.-2037. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról                             

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_V_201
Balatonhenyei  vízmű  megnevezésű  víziközmű  rendszer  Ellátásért  Felelőse  a  víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
által  a  2023-2037.  időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Terv  beruházási  és  felújítási-
pótlási  tervrészét  elfogadja,  és  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervben  meghatározott,  2023.  évre
vonatkozó  munkálatokat  a  DRV  Zrt.-től  megrendeli,  valamint  az  aláírt  megrendelő
nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati
díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat a 2022.
év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja.

Felelős: Kulin Miklós György polgármester
Határidő: 2022. augusztus 31.



Kulin  Miklós  György  polgármester: amennyiben  nincs  más  javaslat,  észrevétel,
megköszöni a részvételt és az ülést 8:06 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kulin Miklós György dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző


