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

Ikt.szám:B-6-22/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16.-i  nyilvános rendkívüli  ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester 
Kuti Istvánné alpolgármester

          Piros Zita  képviselő 
                       Perger János képviselő 

          Csabáné Varga Anikó képviselő

Meghívottak:  Soltész Attila körjegyző megbízásából: Horváth Anita tanácsos.  
         Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.

Sütő Árpád műszaki előadó 

Fuchs Henrik polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést  14.00 órakor megnyitja. 

 Ismerteti a napirendi pontokat: 

1.  Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami támogatásról 
döntéshozatal. 

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

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

34/2011. (III. 16.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 16-i nyilvános rendkívüli 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.  Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami támogatásról 
döntéshozatal.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.   Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami támogatásról   
döntéshozatal. 
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Fuchs Henrik polgármester   A DRV. Zrt. megkereste az önkormányzatot, mely alapján kérhetik a lakossági díjak 
támogatását. A DRV. Zrt. nyújtja be a pályázatot Zánka Önkormányzat gesztorságával. 
Az  önkormányzatnak határozatban kell döntenie a támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok és az egyéb intézkedések megtételére.
A támogatási igényt víz- és csatornaszolgáltatásnál  975 Ft/m3 nettó Áfa küszöb érték felett lehet felterjeszteni.
Balatonrendes Községben nagyjából. 1100 Ft + Áfa a díj. A 975 Ft/m3 és a tényleges díj közötti különbözetre lehet 
pályázni az állam felé. 
Javasolja elfogadni az alábbiakat:
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2011. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok Tanácsház út 7) Zánka Község Önkormányzat 
gesztorsága mellett az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, illetve, hogy a határozatot, valamint 
a szükséges dokumentumokat a DRV Zrt-nek megküldje.
Kéri a testület szavazását, a támogatási igény benyújtásával kapcsolatban. 

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

35/2011. ( III. 16. ) KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2011. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok Tanácsház út 7) Zánka Község Önkormányzat 
gesztorsága mellett az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, illetve, hogy a határozatot, 
valamint a szükséges dokumentumokat a DRV Zrt-nek megküldje. 

Határidő: 2011. március 16.
Felelős Fuchs Henrik polgármester 

Fuchs Henrik polgármester  Az  ülést  14. 16  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita   Fuchs Henrik 
tanácsos polgármester 
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