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

Szám: 567-5/2016/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 1. napján
13:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház Könyvtár helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Kuti Istvánné alpolgármester

Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő

                          Piros Zita képviselő

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester:  Köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a Képviselő-
testület  5  fővel  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Balatonrendes  Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (X.
01.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a
Képviselő-testület  tagjait  a  rendkívüli  ülés  összehívásának  okáról.  A  rendkívüli  ülés
sürgősséggel,  telefonon  történt  összehívásának  indoka,  az  önkormányzati  feladatellátást
szolgáló fejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtási határidejének rövidsége. Ismerteti a
napirendi pontot, és kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

51/2016. (VI. 1.) HATÁROZATA

A 2016. június 1-jei rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.
június  1-jei  rendkívüli  ülés  napirendi  pontját  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 

I.   Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására kiírt
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztést támogatására kiírt pályázat
benyújtása

Fuchs Henrik,  polgármester:  A Csécs  és  Társa Bt-től  kértek ajánlatot,  amely 1.861.115
forintról  szól,  ebben az összegben kerülne felújításra  az orvosi  mellékhelység,  egy előtér,
illetve a betegek részére fenntartott vizesblokkok. Ezzel egyidejűleg történne nyílászáró csere,
illetve fűtéskorszerűsítés oly módon, hogy le lenne választva az épület jelenlegi rendszeréről,
így a jövőben tudna önállóan is működni az orvosi rendelő fűtése. Ha ezen a pályázaton részt
szeretne venni az önkormányzat, ahhoz 15 %-os önrészt kell elfogadnia, ami 279.167 forintot
jelen. Az önerőt az önkormányzat a 2016. évi költségvetésben beruházásokra tervezett összeg
terhére biztosítaná. 
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Amennyiben nincs, aki az elhangzottak szerint a határozati
javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

52/2016. (VI. 01.) HATÁROZATA

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont aa), ab),
ac) és ad) pontok szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat ac) alcéljára pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
A  Balatonrendesen  lévő  orvosi  rendelő  vizesblokkjainak  felújítása  (a  betegek  részére
fenntartott férfi és női, illetve az orvos által használt vizesblokkok), az ott lévő nyílászárók
cseréje, valamint az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése (leválasztása a meglévő rendszerről).

A fejlesztésre a Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli u. 36.) által benyújtott ajánlatot, mely
szerint annak költsége 1.861.115 Ft, a Képviselő-testület  elfogadja. Az igényelt  támogatás
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összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 85 %, ami 1.581.948 Ft. A fennmaradó,
a fejlesztési költség 15 %-ának megfelelő összeget (279.167 Ft), a Képviselő-testület, mint
önerőt a 2016. évi költségvetésben beruházásokra tervezett összeg terhére biztosítja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2016. június 2. 
 

Fuchs Henrik, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni
a részvételt mindenki részéről, az ülést 13:05 órakor bezárta. 

Kmft.

            Fuchs Henrik                                                                          Dr. Szabó Tímea
            polgármester                                                                                     jegyző
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