
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a MFP-ÖTÜ/2020. kódszámú Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban levő út-, hídépítés/felújítás” című

pályázat keretében megvalósításra kerülő Balatonrendes, Gyöngyvirág utcai  útcsatlakozás alatti fedlapos
árokelem építés munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívást eredménytelenné nyilvánítja és elrendeli – a
forgalomba helyezési eljáráshoz kapcsolódóan is – új ajánlattételi felhívás kiküldését.

2. az eredeti felíjtással érintett útszakasz és a pótmunkával érintett útszakasz műszaki átadás-átvételi eljárásának
megindítását elrendeli és felkéri a szükséges iratok előkészítésére a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal illetékes ügyintézőjét.

3. felkéri  a Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati  Hivatal  illetékes ügyintézőjét  továbbá az  útcsatlakozás
alatti fedlapos árokelem építés munkálataira vonatkozó ajánlattételi felhívás előkészítésére.

4. felkéri Lenner István polgármestert, hogy az ajánlattevőket értesítse a döntésről, az ajánlattételi, beszerzési
eljárás előkészítésére pedig felhatalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az E-rollerek a Balaton körül tárgyú előterjesztést megismerte és a Balatoni Szövetség elnökének ajánlását

elfogadva felhatalmazza  a  polgármestert  a  további  tárgyalások lebonyolítására.  Az esetben,  ha  szerződés
feltételei  a  településre  nézve kedvezőek,  a  szerződéstervezetet  a  képviselő-testülettel  aláírást  megelőzően
egyeztetni szükséges. 

2. felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
3. felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetésekről a képviselő-testületnek a tájékoztatást adja meg

Határidő: a) elfogadásra azonnal
b) egyeztetések lebonyolítására folyamatos
c) egyeztetések koordinálására és előkészítésére 5 nap
d) képviselő-testület tájékoztatása folyamatos

Felelős: Lenner István polgármester a) és b) pontban
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző c) és d) pontban

Lenner István sk.
polgármester
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. jegyző által  elkészített  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok ellátásáról  szóló  beszámolót  és  átfogó

értékelést és
2. a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Családsegítő- és Gyermekjóléti

Szolgálatának 2020. évben Balatonrendes településen végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat szakmai vezetői feladatok ellátása tárgyában készített beszámolót megismerte,

azt az előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes munkatársát, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 3 nap

Felelős: Lenner István polgármester 
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte a „Pannon Antenna ajánlatáról” tárgyú előterjesztést, és a mellékletként csatolt iratokat.
2. javasolja a Magyar Telekom Nyrt. megkeresését a tekintetben, hogy a bérlemény további hasznosítása, illetve

a  bérbeadási  jogosultság  értékesítése  tárgyában  tájékoztassa  az  önkormányzatot  a  bérleti  szerződésben
foglaltakra tekintettel.

3. felkéri Lenner István polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Bertalan Ádám műszaki ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  „Települési  támogatás  víziközmű-szolgáltatásra” tárgyú  előterjesztést  és  a  Dunántúli  Regionális

Vízmű  Zrt.  tájékoztató  levelét  megismerte,  az  abban  foglaltakat  tudomásul  véve  kijelenti,  hogy
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  eddigi  gyakorlatának  megfelelően,  valamint  eljárásait  figyelembe
véve,  illetve  Gazdasági  Programjában  és  szociális  tárgyú  szakmai  programjaiban  (pl.:  HEP,  stb.),
önkormányzati rendeleteiben rögzítetteknek megfelelően a szociális hátrányos helyzetű polgárokat és a
rászorulókat segíti lehetőségeihez mérten a jövőben is.

2. a DRV Zrt. által jelzett 1.253.623 Ft lakossági – felhalmozott – tartozásokat/kinnlevőségeket nem áll
módjában átvállalni, arra az önkormányzat forrással nem rendelkezik.

3. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2021. (V.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületének  69/2019.(VI.04.)  határozatával

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját – 2019-2024. – felülvizsgálta. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének időarányos megvalósulását, változását áttekintette, a
szükséges felülvizsgálatot elvégezte, az új helyzetnek megfelelően a helyzetelemzést és az intézkedési tervet
változatlan tartalommal hatályban tartja.

2. a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program záradékának aláírására felhatalmazza a polgármestert és – a
helyi  esélyegyenlőségi  referens  közreműködésével  –  jelen  döntést  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program
nyilvánosságra hozatalára szolgáló szoftverbe feltölteni rendeli el, melyre felkéri  a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal illetékes helyi esélyegyenlőségi referensét.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző/helyi esélyegyenlőségi referens
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu

