
 1 

 

BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 

 

Ikt.szám:  B- 29-73 /2012. 

 

 

    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25.- i rendkívüli  

nyilvános   ülésén, a balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében.  
 

 

Jelen vannak:     Fuchs Henrik  polgármester   

   Csabáné Varga Anikó képviselő      

                             Piros Zita  képviselő  
    Perger János képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: Kuti Istvánné  alpolgármester   
          

Meghívottak:   Soltész Attila  címzetes főjegyző   

  megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos.   

Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvez.  
   

 

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

A képviselő-testület ülését  15.00  órakor megnyitja.  

 
Ismerteti az ülés  napirendjét:  

 

1. KEOP-2012-4.10.0/A  „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”  

tárgyú pályázat benyújtása.  

      2.     Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.  

 

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

 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

meghozta az alábbi  
 

109/2012. (X. 25.)  Kt.  határozat 

 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 25.-i rendkívüli  nyilvános 

ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

  

1. KEOP-2012-4.10.0/A  „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”  

tárgyú pályázat benyújtása.  

      2.     Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.  

 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  

Határidő: azonnal.  
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1. KEOP-2012-4.10.0/A  „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”  

tárgyú pályázat benyújtása.  

 

Fuchs Henrik polgármester  Már előzőekben képviselő-testületi ülésen szó volt az önkormányzati épületen 

létesítendő napelemes rendszer kiépítéséről. 
 Most lehetőség nyílik pályázat benyújtására az Új Széchenyi Terv keretében.  

Ismerteti a pályázati felhívást. 

 
Javasolja, hogy a képviselő-testület nyílvánítsa ki azon szándékát, hogy részt kíván venni a pályázaton, mivel 

önerővel nem rendelkezik ezért ESCO finanszírozás keretében kívánja megoldani. A beruházás bruttó becsült 

értéke:  22 millió forint. 

 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását a javaslattal kapcsolatban.  

 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi  

 

110/2012. (X. 25.)  Kt.  határozat 

 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt 

kíván venni  a KEOP-2012-4.10.0/A  „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” tárgyú pályázaton.  

A beruházás helye:  Balatonrendes Község Önkormányzat tulajdonát képező  Balatonrendes, Fő u. 1. 

szám alatti ingatlan.  A beruházás becsült bruttó értéke  22.000.000 Ft, melyből 85 % támogatási 

összeg és 15 % önerő, melyet ESCO finanszírozás keretében kíván megoldani,  mivel  Balatonrendes 

Önkormányzata jelenleg önerővel nem rendelkezik.  

 

       Az önkormányzat a fenntartási kötelezettségeket, sikeres pályázat esetén vállalja.  

 

       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.          

 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  

Határidő: azonnal.  

 

 

2.     Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázathoz csatlakozás. 

 

Fuchs Henrik polgármester  
Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév során 

létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amely a felsőoktatási 

intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Helyi, megyei és központi 

forrásból táplálkozó ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati 
támogatáshoz a megyei önkormányzat is nyújthat támogatást, míg az Emberi Erőforrás Minisztérium, támogatást 

biztosít. 

Balatonrendes Község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több balatonrendesi fiatal részesült támogatásban.  

A csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását követően 2012. október 26-án kerül kiírásra a pályázat, melyre a 

jelentkezéseket 2012. november 23-ig lehet benyújtani.  
 

Javasolja, hogy csatlakozzanak a pályázathoz.  
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Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását a javaslattal kapcsolatban.  

 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi  

 

111/2012. (X. 25.)  Kt.  határozat 

 

 

1. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett 

és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.  

 

2. Kijelentjük, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. Az adatrögzítéssel Illésné Rácz Andreát bízza meg. 

 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 

pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fuchs Henrik Balatonrendes Község Önkormányzat polgármesterét, a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására, és az „A” és „B” típusú pályázat 2012. október 26. nappal történő 

kiírásáról. 

 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  

Határidő: azonnal.  

 

 
 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést  15.30  órakor bezárja.  

 
 

 

     k.m.f.  

 
 

Tóth Zsuzsanna       Fuchs Henrik 

pénzügyi tanácsos       polgármester  
 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Csabáné Varga Anikó képviselő      
                                 

 

 

 
 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx

