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

Ikt.szám:  B- 29-48/2012.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012. május  9.- i  nyilvános rendkívüli 
ülésén, a balatonrendesi kultúrotthon  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  megbízásából: 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos

A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin.  
 

         
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  16.00  órakor megnyitja. 
  

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Könyvtáros-kultúrház gondnok állásra érkezett pályázatok elbírálása tárgyában ad-hoc 
bizottság létrehozása.

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 

54/2012. (V. 9.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.május  9.-i  nyilvános rendkívüli 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

    1. Könyvtáros-kultúrház gondnok állásra érkezett pályázatok elbírálása tárgyában ad-hoc 
bizottság létrehozása.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.
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1. Könyvtáros-kultúrház  gondnok  állásra  érkezett  pályázatok  elbírálása  tárgyában  ad-hoc   
bizottság létrehozása.

Fuchs Henrik polgármester   tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  határidőig 12 darab pályázat érkezett.

Javasolja, hogy a pályázatok bontására  ad-hoc bizottságot hozzanak létre a képviselő-testület tagjaiból. 
Kéri a testület szavazását, amennyiben a bizottság létrehozásával egyetért. 

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

55/2012. (V. 9.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros-kultúrház gondnok állásra 
érkezett pályázatok elbírálása tárgyában ad-hoc bizottságot hoz létre. 

A bizottság  elnöke:    Fuchs Henrik  polgármester
             A bizottság tagjai:       Kuti Istvánné  alpolgármester

   Csabáné Varga Anikó képviselő  
                             Piros Zita  képviselő 

    Perger János képviselő
 

Felelős: Bizottság elnöke.  
Határidő: azonnal.

Fuchs Henrik   a  bizottság elnöke   A képviselő-testület  tagjaiból  alakított  ad-hoc bizottság a  pályázatokat 
kibontotta.

Ismerteti a beérkezett 12 fő pályázó pályázatát. 

Az  ad-hoc  bizottság  a  pályázatokat  értékelte  és  megállapította,  hogy  három  pályázó  pályázatát  tartja 
érdemesebbnek bővebb megismerésre.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2012. május 11-i rendkívüli 
zárt ülésre három pályázót hívjanak meg személyes meghallgatásra, akik az alábbi személyek: 

 
Király Ráhel 
Kissné Németh Valéria 
Jenei Ilona 

Kéri a testületet aki egyetért az elhangzott javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta  az alábbi 
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56/2012. (V. 9.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros-kultúrház gondnok állásra 
érkezett  pályázatok elbírálása tárgyában a 2012.  május  11-én tartandó rendkívüli  zárt  ülésre az alábbi 
pályázókat hívja meg:  

Király Ráhel     
Kissné Németh Valéria   
Jenei Ilona     

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést 17.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna  Fuchs Henrik
tanácsos  polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Perger János képviselő   
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