
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 1038-5  /2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készlüt: Balatonhenye  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  2015.  június  05-én
07:30 órakor  megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház. 

Jelen vannak:
Kovács Csaba Károly polgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testületből 3 fő jelen van, így határozatképes. 2 fő Kovácsné Bodor Erika és György Csaba
igazoltan  távol  van.  A testületi  ülés  összehívása  telefonon történt,  mivel  egy benyújtandó
pályázathoz testületi döntésre van szükség. A tárgyalandó napirend:  

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtása

Amennyiben a testület a napirendet elfogadja kéri, hogy kézfeltartással jelezzék. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2015. (VI. 05.) HATÁROZATA

2015.  június 05-i ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 05-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtása

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat 
benyújtása

Kovács Csaba Károly polgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy támogatásra nyújthat be
pályázatot az önkormányzat amennyiben belterületi utak felújítására fordítja. Ezen pályázat
támogatottsága 85 %-os, 15 % az önerő és az ÁFA-t is támogatja a pályázat. Ennek tudatában
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került megkeresésre a Horváth-Ép Kft, hogy készítsen árajánlatot kettő út vonatkozásában.  
A tegnapi nap folyamán érkezett meg az árajánlat, amely Petőfi utca és a Kossuth utca bolt
melletti ágának a felújításáról szól, melynek költsége bruttó 15.109.330 Ft lenne. Az igényelt
támogatás összege 12.842.930 Ft, az önrész pedig 2.266.400 Ft. Az önrész előteremtése ebben
az  évben  nem  okoz  problémát,  mivel  van  felújításra  betervezve  1.500.000  Ft,  illetve  a
tartalékkeretben van 4-500.000 Ft, valamint az önkormányzati szobák kiadásából 2-300.000
Ft  még  pluszban  érkezik  az  önkormányzat  számlájára.  Javasolja  a  testületnek,  hogy
amennyiben  egyetért  a  pályázat  benyújtásával,  illetve  a  fejlesztési  cél  meghatározásával,
akkor kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2015. (VI. 05.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázat benyújtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac)
és ad) pontok szerinti önkormányzati  feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat b) alcéljára pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
A Balatonhenye Petőfi utca, és a Kossuth utca bolt melletti ágának felújítása. 

A fejlesztésre a Horváth-Ép Közmű-, Út és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
által benyújtott ajánlatot, mely szerint annak költsége 15. 109. 330 Ft, a Képviselő-testület
elfogadja. Az igényelt támogatás összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 85 %,
ami  12.  842.  930 Ft.  A fennmaradó,  a  fejlesztési  költség 15 %-ának megfelelő  összeget  
(2. 266. 400 Ft), a Képviselő-testület,  mint  önerőt a 2015. évi költségvetésébe betervezett
tartalék, valamint a szintén betervezett és elmaradt felújítás terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly,  polgármester
Határidő: 2015. június 9. 

Kovács Csaba Károly polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 07:50 órakor bezárja.

K.m.f.

Kovács Csaba Károly                                                                         dr. Szabó Tímea
polgármester                                                                                            jegyző
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