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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
Ikt.szám: 21-33/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 5.-i
rendkívüli ülésén.

nyilvános

Helye: Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége.
Jelen vannak: Takács Ferenc polgármester
Fuchs Henrik alpolgármester
Burbács Barnabásné képviselő
Csabáné Varga Anikó képviselő
Kuti Istvánné képviselő
Távolmaradt: Lezsák Mihály képviselő
Meghívottak: Soltész Attila körjegyző
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető
dr. Laposa József Környezetterv Kft. képviseletében.
Takács Ferenc polgármester : tájékoztatja a testületet, hogy a mai testületi ülésnek nem volt
napirendje a településrendezési terv módosítása, de meghívta az ülésre Dr. Laposa József Urat a
Környezetterv Kft képviselőjét, hogy ajánlatát ismertesse a képviselőkkel, mivel ezen téma hosszú ideje
húzódik és szeretné, hogy minél előbb döntsenek. Ezért hívott össze rendkívüli ülést.
Lezsák Mihály képviselő: bejelenti, hogy ezen rendkívüli ülésen nem kíván részt venni.
Lezsák Mihály képviselő a helyiséget elhagyja.
Takács Ferenc polgármester: megállapítja, hogy így a testület létszáma 5 főre csökkent és továbbra is
határozatképes.
Az ülést 17.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot:
1. Balatonrendes község Településrendezési eszközeinek módosítása.
A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett.
1. Balatonrendes község Településrendezési eszközeinek módosítása.
Takács Ferenc polgármester Felkéri Dr. Laposa József urat, hogy az ajánlatot ismertesse.
dr. Laposa József Környezetterv Kft. képviseletében Kiosztja a képviselők részére az általa hozott
árajánlatot a településrendezési terv módosítására, melynek tárgya az alábbiakban felsoroltak:
- a község közlekedési rendszerének vizsgálata,
- belterületi közlekedésfejlesztési javaslat kidolgozása,
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közutak
szabályozási
szélességeinek felülvizsgálata,
közlekedési utak építési területének újraszabályozása,
hibák javítása az övezeteknél az övezeti besorolás megváltoztatása nélkül.

A tervezési munka díja 900.000 Ft+Áfa.
Fentieken túl tájékozatja a képviselő-testületet arról, hogy a Balatoni Főépítészi Irodával /székhely:
Keszthely/ egyeztetett, akik a Rendezési Terv módosításának témaköréhez pozitívan állnak hozzá.
Hozzáfűzi, hogy célszerű lenne ha a község rendelkezne helyi építési szabályzattal, mivel annak
hiányában az Országos Településrendezési és Építési Követelményeket kell alkalmazni, amelyek nem
biztos, hogy a helyi igényeknek és a község kialakult arculatának megfelelőek.
Ajánlja a képviselő-testületnek a módosítás elfogadását, megelőzve ezzel azt, hogy felsőbb
hatóságokhoz – Alkotmánybíróság – kerüljön az ügy.
Kuti Istvánné képviselő A megjelent cég képviselőjét dr. Laposa József urat ismeri és elfogadja az ő
általa javasolt tanácsot. Véleménye szerint is – miután már több testületi ülésen tárgyalták e napirendet
– javasolja, hogy fogadják el.
Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy az ajánlatot 900.000 Ft+Áfa fogadják el.
Kéri a testület szavazását.
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

5 igen szavazattal,

ellenszavazat

és

28/2010. /III. 05./ Kt. határozatot
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖRNYEZETTERV Tervező és
Szolgáltató Iroda
/székhely:
1029 Budapest, József A. u. 53./ ajánlatát megismerve,
Balatonrendes község Településrendezési tervének módosítására az alábbiak szerint döntött:
A tervezési munka díjára tett ajánlatot 900.000 Ft+ Áfa összegben elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.

Takács Ferenc polgármester Az ülést 17. 30 órakor bezárja.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

Takács Ferenc
polgármester

