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BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 

Ikt.szám:  67-168/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 22-i rendkívüli nyilvános ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 
          Kuti Istvánné képviselő 
          Lezsák Mihály képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
                       Csabáné Varga Anikó képviselő

Meghívottak:   Soltész Attila  körjegyző 
            Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Takács Ferenc polgármester  :   A folytatólagos nyilvános  ülést  17.10 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés  határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Szennyvízcsatorna III.ütem  kivitelezésére kötött szerződés módosítása. 
2.   Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítás elfogadása. 
3. Kerékpárút ügye.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  6 igen szavazattal egyetértett. 

1.Szennyvízcsatorna III.ütem  kivitelezésére kötött szerződés módosítása. 

Takács Ferenc polgármester   A Pálkövei úton lévő gerincvezetéket nem kell  teljes hosszban kiépíteni,  mert  a 
Kővágóörs  819-820  hrsz-ú  ingatlanok  összevonásra  kerültek  valamint  tulajdonosa  kérte,  hogy  egy  beállást 
létesítsünk az összevont ingatlanra, ezért 16 méter gerincvezetéket nem kell kiépíteni. Ennek  költsége körülbelül 
400.e. Ft. A vállalkozóval történt egyeztetés alapján, amennyiben a szerződéshez képest ezt a 16 métert nem kell 
megépíteni, akkor a 285/2 és 288 hrsz-ú utak három méter szélességben való murvázását vállalja a szerződésben 
szereplő jelenlegi összegért. Fentiek miatt szükséges a szerződés módosítása. Kéri a képviselő-testület szavazását.  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

183/2008./XI. 22./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a szennyvízcsatorna III.ütem kivitelezésére  Horváth –ÉP Kft.-vel  /székhely:8360 Keszthely, 
Sömögye u. 1./ kötött szerződésmódosítást aláírja az alábbi módosítással: 
1. Vállalási ár változatlan.
2. Műszaki tartalom 16 méter gerincvezeték megépítésével kerül csökkentésre, a 285/2 és 288 hrsz-ú

utak teljes szélességű / 3 méter / murvaburkolattal történő ellátásával kerül növelésre.   

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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2.   Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítás elfogadása. 

Takács Ferenc polgármester  A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítására volt szükség. A megállapodás módosítását a társulási tanács  a 2008. szeptember 30-án megtartott 
ülésén elfogadta és elfogadásra javasolja valamennyi tag önkormányzat képviselő-testületének. Hatályba lépéséhez 
szükséges, hogy valamennyi tag önkormányzat képviselő-testülete elfogadja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a módosítást fogadja el. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

184/2008./XI. 22./ KT. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú  Társulás /székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. / Társulási Megállapodás módosítását 
- melyet a társulási tanács  2008. szeptember 30-án tartott ülésén jóváhagyott – a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.  

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.

3.  Kerékpárút  ügye.

Takács Ferenc polgármester   Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kerékpárút vonalát ma bejárták Dr. Bíró 
Sándorral és véleményük szerint egyszerűbben is ki lehet jelölni, mint ahogy már előzőleg megbeszélték.
A kerékpár útnak a Pálkövei útnál van vége utána a 71. sz. főúton menne a Strand utcáig, a Tálosék lakásánál balra 
fordulna, utána megint balra és jobbra a vasúti peronnál folytatódna.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett abban, hogy a polgármester úr felkérje Dr. Bíró Sándort ezen 
lehetőségnek a megvizsgálására.  

Az  ülést  18.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről :
Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulás formájában felhatalmazta az 
Alpolgármestert, hogy tárgyalást folytasson  az Önkormányzat tulajdonát képező 98 hrsz-ú ingatlan cseréjére 
vonatkozóan. 
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