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Ikt.szám: 629-4/2016/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  május  30.
napján 8:30 órakor megtartott nyilvános  rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Balatonhenye Közösségi Ház. 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából: 
Danis Orsolya  pénzügyi ügyintéző

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács Csaba Károly polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-
testület  3  fővel  határozatképes.   Kovácsné  Bodor  Erika  képviselő  és  György  Csaba
alpolgármester  igazoltan  van  távol.  A  rendkívüli  ülés  összehívásának  oka,  hogy  az
önkormányzat  indulni  szeretne  egy  pályázaton,  mely  a  belső  utak  felújításáról  szólna,
nevezetesen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. 
Javasolja ezen tárgyú napirend elfogadását. 

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

45/2016. (V. 30.) HATÁROZATA

2016. május 30-i nyilvános ülésének napirendjéről 



Balatonhenye  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 30-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtásáról

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtásáról

Kovács Csaba Károly polgármester:  a testületnek abban kellene döntenie, hogy a pályázathoz
szükséges 15 %-os önrészt a rendelkezésére álló tartalék keret terhére tudja biztosítani.  A
bekért ajánlat szerint a Horváth-Ép Kft a beruházás összköltségét 14.912.925 Ft-ban határozta
meg. 
Ezen összegből az önrész 2.236.939 Ft. Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot a Petőfi utca
és a Kossuth utcai buszforduló felújítására az ismertetett  árajánlat figyelembevételével. 

Balatonhenye  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására pályázat benyújtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b),
c)  pontok szerinti  az önkormányzati  feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat c) alcéljára pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
A Balatonhenye Petőfi utca 241 hrsz, és a Kossuth L. utca buszforduló 140 hrsz felújítása. 

A fejlesztésre a Horváth-Ép Közmű-, Út és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)
által  benyújtott  2  ajánlatot,  mely  szerint  annak  összköltsége  14.912.925  Ft,  a  Képviselő-
testület  elfogadja.  Az  igényelt  támogatás  összege  a  pályázati  kiírásban  szereplő  mérték
alapján 85 %, ami 12.675.986 Ft. A fennmaradó, a fejlesztési költség 15 %-ának megfelelő
összeget  
(2.236.939  Ft),  a  Képviselő-testület,  mint  önerőt  a  2016.  évi  költségvetésébe  betervezett
tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.



Kovács Csaba Károly polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 8:45 órakor bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Dr. Szabó Tímea
   polgármester          jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 

Danis Orsolya
pénzügyi ügyintéző


