
 

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

Ikt.szám:  B- 29-52/2012.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  június 1.- i  rendkívüli nyilvános 
ülésén, a balatonrendesi kultúrház  hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:       Fuchs Henrik  polgármester
                             Kuti Istvánné  alpolgármester

   Csabáné Varga Anikó képviselő  
                             Piros Zita  képviselő 

    Perger János képviselő
 

    
Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  

 Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvezető  

         
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Az ügy sürgősségre tekintettel a mai rendkívüli ülés összehívását telefonon kezdeményezte. 

Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  10.00  órakor megnyitja. 
  

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1.) Balatonrendes  Révfülöpi út  200 hrsz-ú ingatlan hasznosításának ügye. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el. 
Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

78/2012. (VI. 1.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 1.-i rendkívüli nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.) Balatonrendes  Révfülöpi út  200 hrsz-ú ingatlan hasznosításának ügye. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.
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1.)   Balatonrendes  Révfülöpi út  200 hrsz-ú ingatlan hasznosításának ügye.                                           

Fuchs Henrik polgármester  Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Révfülöpi út 200 hrsz-ú 
ingatlan hasznosítására pályázatot írt ki, melynek határideje 2012. május 30. napján lejárt.
Egy darab pályázat érkezett, melyet a képviselő-testület a pályázat elbírálása során eredménytelennek minősített.  

A pályázati kiírás szerint a bérleti díj összegét  600.000 Ft/év  összegben határozták meg. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület  130/2011. /XI. 24./ Kt. határozatát módosítsák oly módon, hogy minimális 
bérleti díjat ne határozzanak meg és folyamatosan egy munkahéttel hosszabbítsák meg a pályázati határidőt. 

Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon, amennyiben a javaslatot elfogadja. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta  az alábbi 

79/2012. (VI.  1.)  Kt.  határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Balatonrendes  Révfülöpi  út  200.  hrsz-ú 
ingatlanon  lévő   épületegyüttes  bérbevételének  lehetőségét   sikertelen  pályázat  beadása  miatt 
meghosszabbítja.
A képviselő-testület   a  130/2011. /XI. 24./ Kt.  határozatát módosítja oly módon, hogy minimális bérleti 
díj összeget nem határoz meg. 
A beadott pályázatok elbírálásáról  a képviselő-testület a beadást követően dönt.   
Amennyiben eredményes pályázat elbírálására nem kerül sor, úgy a képviselő-testület automatikusan egy 
munkahéttel meghosszabbítja a pályázati határidőt.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetményt közzé tegye.  

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester     Az ülést 10.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Csabáné Varga Anikó   képviselő   
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