
BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 782-7/2017/K.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 08.
napján   8:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye:  Közösségi Ház Balatonhenye 

Jelen vannak:

Kovács Csaba Károly polgármester
György Csaba Bernát alpolgármester
Kovácsné Bodor Erika képviselő
Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
Szász Virág képviselő

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Danis Orsolya jegyzőkönyv-vezető 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,
hogy  a  testület  teljes  létszámban   jelen  van,  így  határozatképes.  A  rendkívüli  ülés
összehívására  azért  került  sor,  mert  a  vis  maior  pályázat  benyújtásának  határideje  2017.
augusztus 8. napja, tehát a mai nap. A pályázathoz szükséges önrészről testületi határozatnak
kell  születnie,  illetve  a  tűzifa  pályázatról  is  dönteni  szükséges.  Javasolja  ezen napirendek
elfogadását. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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66/2017. (VIII. 08.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  augusztus  8-i  ülés
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
2.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat 

1.) Vis maior pályázat benyújtásáról döntés

Kovács Csaba Károly polgármester: elmondja,  hogy a katasztrófavédelem végig járta  a
települést  és megállapította  károkat,  továbbá azt,  hogy Balatonhenye jogosult  a  vis  maior
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támogatásra.  A kirendelt  szakértő,  illetve  az  építész  igazságügyi  szakértő  összeállította  a
helyreállítási  költségeket  külön-külön  tételenként,  helyrajzi  számonként.  Ennek  a  teljes
végösszege  33.234.833.-  Ft.  A pályázat  benyújtása  során   ennek  az  önrésze  10  %,  azaz
3.323.484.-  Ft,  melyről  kell  a  testületnek  dönteni,  melyet  a  2017.  évi  és  a  2018.  évi
költségvetés terhére biztosít az önkormányzat. Ezen támogatást a falu a károk elhárítására,
illetve helyreállításra kívánja fordítani. Ez, mint ismeretes magába foglalja a Burnót-patak,
illetve,  a  Séd-patak  faluban  lévő  részét,  a  partszakaszok  helyreállítását,  betonozások
helyreállítását,  a  hidak  rendbetételét,  illetve  három  utat.  Mindenki  megkapta  az  ezzel
kapcsolatos anyagot, kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
javasolja,  hogy aki  egyetért  vis  maior  pályázat  benyújtásával,  illetve  az  ehhez  szükséges
önrész biztosításával, kézfeltartással jelezze. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vis maior pályázat benyújtásáról

Balatonhenye  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2017.  június  25-én  történt
özönvíz szerű esőzés következtében kialakult károk miatt a vis maior támogatás felhasználá-
sának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormány rendelet alapján vis maior pályá-
zat benyújtásáról dönt. A helyreállítás bruttó összköltsége 33.234.833.- Ft, melyből 10% ön-
erő 3.323.484.- Ft biztosítása szükséges. A vis maior támogatási igény összesen 29.911.349.-
Ft vissza nem térítendő támogatás. Az önerőt a 2017. évi költségvetés tartaléka, valamint a
2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Kovács Csaba Károly polgármester
Határidő: azonnal

2.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat 

Kovács  Csaba  Károly  polgármester: minden  évben  meghirdeti  a  Belügyminisztérium a
pályázatot a szociális célú tűzifa vásárláshoz. A kiírt pályázat szerint Balatonhenye jogosult
32 m3  tűzifa támogatásra. Az önerő mértéke 40.640 Ft, illetve még költség a szállítás, illetve a
szétosztás utáni kiszállítás. Javasolja, hogy a pályázat benyújtásának lehetőségével éljen az
önkormányzat az említett önerő figyelembevételével. 

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2



68/2017. (VIII. 08.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociá-
lis célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 32 m³ mennyiségben
kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 40.640 Ft (32.000 Ft + Áfa). A
tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Balatonhenye Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleté-
ben meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati adatlap
tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Kovács Csaba Károly, polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

Kovács  Csaba Károly  polgármester:  megköszöni  a  részvételt,  és  az  ülést   8:12  órakor
bezárja. 

K.m.f.

      Kovács Csaba Károly      Tóthné Titz Éva
            polgármester      jegyzőt helyettesítő aljegyző
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