
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 5/2022. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  május  31.  napján  12.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ranolder terme
                       (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)

Jelen vannak: 
                        Schöck Ferenc Istvánné     alpolgármester
                        Csabáné Varga Anikó     képviselő 
                        Péringer Martina                         képviselő            (3 fő)

Távolmaradását bejelentette:
                        Kuti Istvánné                              képviselő                                       (1 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Bodnár Attila                         jegyző       

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Tamás Lászlóné     osztályvezető
                                              
                       Part Andrásné                             jegyzőkönyvvezető
                       
Lakosság részéről megjelent: 0 fő

           
Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester köszönti  a  megjelent  képviselőket,  meghívottakat  és  jelenlévőket.
Megállapítja,  hogy 4 képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kuti
Istvánné  képviselő  távolmaradását.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Péringer  Martina  képviselőt,
jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2022. (V.31.) HATÁROZATA

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
javaslatára  Péringer  Martina  képviselőt  jegyzőkönyv-hitelesítőnek,  Part  Andrásnét
jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel.  Kérdezi,
hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze:

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2022. (V.31.) HATÁROZATA
Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  május  31-i  rendkívüli,  nyílt
ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

             1.  TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi közutak fejlesztése” című pályázat – projekt-előkészítő
tanulmány elkészítéséhez ajánlatok elbírálása

                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
     TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi közutak fejlesztése” című pályázat – projekt-előkészítő tanulmány

elkészítéséhez ajánlatok elbírálása
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a TOP_Plusz-1.2.3-21 „Belterületi közutak fejlesztése”
című pályázati felhívásra, a projekt előkészítő tanulmány kidolgozására három ajánlat érkezett, melyeket ismertet.
Elmondja,  hogy  a  legkedvezőbb  ajánlatot  a  Planet  Energy  Magyarország  Kft.  adta,  bruttó  1.270.000,-  Ft
értékben. A belterületi utak közül a Csapás utca, a Fő utca templom feletti szakasza kerülne felújításra, durván
100 millió forintos tétel a kiviteli tervek szerint. A Templom utcától felfelé a Fő utca nagyon keskeny, de van
hely, hogy két sávos legyen. A Csapás utca is nagyon keskeny, de több funkciót is ellát. Öblösödéseket, kerülési
lehetőségeket kell készíteni, illetve javítani a jelen állapotán. Mindenütt 3 méter széles lesz az út. Kérdezi, hogy
kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2022.(V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

TOP_Plusz-1.2.3-21 pályázati felhívás – Belterületi közutak fejlesztése

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  a  TOP_Plusz-1.2.3-21  „Belterületi  közutak fejlesztése”  című pályázathoz  kapcsolódó pályázati

felhívást megismerte.
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2. dönt  abban,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  pályázati  felhívás  vonatkozásában  a  projekt-
előkészítő-tanulmány elkészítésével a Planet Energy Magyarország Kft-t (1144 Budapest, Kőszeg
utca 23.) bízza meg azzal, hogy hogy nyertes pályázat esetén a vállalkozót a megnyert támogatási
összeg bizonyos %-a illeti meg a szerződésben rögzítettek alapján.

3. az előkészítő tanulmány fedezetét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
4. felhatalmazza  Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert  a  pályázat  benyújtásához  kapcsolódó

releváns  dokumentum  elkészítésére  vonatkozóan  szerződés  megkötésére,  illetve  a  szükséges
intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a pályázat benyújtásának napjáig

Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester  megköszöni  a  jelenlévők  munkáját,  majd  a  rendkívüli  ülést  12.20
órakor bezárja.

K.m.f.
Schöck Ferenc Istvánné

alpolgármester
Dr. Bodnár Attila

jegyző

Péringer Martina
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő


