
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 782-4/2017/K.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  április  26.
napján 16:47 órakor megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Művelődési Ház Kővágóörs.  

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő 

Dr. Szabó Tímea jegyző 
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: köszönti  a  megjelent  képviselő-testületi  tagokat.
Megállapítja,  hogy  a  testületből   3  fő  jelen  van,  így  határozatképes.  György  Csaba
alpolgármester és Kovácsné Bodor Erika  képviselő jelezte távolmaradását. A rendkívüli ülés
rövid  úton,  sürgősséggel  történt  összehívásának  oka,  hogy  Balatonhenye  Önkormányzata
pályázatot  kíván  benyújtani,  melynek  határideje  2017.  május  02.   Javasolja  a  napirend
elfogadását, mely az alábbi: 

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

55/2017. (IV. 26.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. április 26-i ülés napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja, hogy a Balatonhenye, Kossuth u. 54. szám
alatti orvosi rendelő infrastruktúrájának és eszközeinek fejlesztésére nyújtanak be pályázatot.  
A pályázathoz a Tér-Metszet Kft-től érkezett  tervezői költségvetés, illetve a D. Projekt Bútor
Kft-től  a  bútor  beszerzésére.  A pályázatot  20.317.571  Ft-ra  nyújtják  be,  az   5  % önerő
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1.069.346 Ft. Az önrészt a tartalék keret terhére biztosítja.  Javasolja a pályázat benyújtásának
elfogadását.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2017. (IV.  26.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
 támogatása pályázat benyújtásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat ac) alpontjára pályázatot
nyújt be.

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Balatonhenye Kossuth u. 54, 317. hrsz. alatti felnőtt/gyermek háziorvosi rendelő és a hozzá
kapcsolódó váró felújítását és bútorzatának beszerzését.

Az orvosi rendelő és váró átalakítására és felújításra a Tér-Metszet Építész és Mérnöki Iroda
Kft. (8261 Badacsonytomaj,  Káptalantóti u. 2.) nyújtott be tervezői költségvetést,  melynek
összköltsége 20.674.155 Ft.

A bútorzat beszerzésére a D. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. (8000
Székesfehérvár, Arany János u. 19. 1/2) nyújtott be árajánlatot, melynek összköltsége 712.762
Ft.

Az igényelt támogatás összege összesen 20.317.571 Ft, amely a tervezett beruházás költségé-
nek 95%-a. A fennmaradó 5%-ot (1.069.346 Ft), mint önerőt a Képviselő-testület a 2017. évi
költségvetésbe betervezett tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2017. május 2.

Kovács  Csaba Károly  polgármester:  megköszöni  a  részvételt,  és  az  ülést  16:53 órakor
bezárja. 

K.m.f.

Kovács Csaba Károly Dr. Szabó Tímea
polgármester          jegyző
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