
 

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

Ikt.szám: 584/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 29– i rendkívüli
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:  Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, Kővágóörs, Petőfi u. 2. 

Jelen vannak  :   Fuchs Henrik, polgármester 
Kuti Istvánné, alpolgármester
Csabáné Varga Anikó, képviselő  
Perger János, képviselő
Piros Zita, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin  

Fuchs Henrik,  polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  17.30
órakor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú  képviselő-testületből   5  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. 
A képviselő-testületi ülés sürgősséggel történő összehívására az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  12/2013. (X. 01.) rendeletének 14. § (1) bekezdése alapján  rövid úton került sor.
A sürgősség oka, hogy a falusi disznóvágást február 8-án  tartják meg.   
 

Ismerteti a  napirendet:

1. Falusi disznóvágás szervezése 

Fuchs Henrik,  polgármester Javasolja, hogy az  előbbiekben ismertetett  napirendi pont  tárgyalását  a
képviselő-testület fogadja el. 
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 1/2014. (I. 29.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  január  29-i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Falusi disznóvágás szervezése 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1. Falusi disznóvágás szervezése   

Fuchs  Henrik,  polgármester   Már  beszéltek  a  disznóvágás  szervezéséről,  a  decemberi  újságban is
megjelent, az időpont egyeztetésre került.  Csiki Tiborék végeznék, csak a költséget kérnék, a hasznot
nem. A balatonrendesi nyaralók által a rendezvények támogatására  eddig 50.000 Ft jött össze, plusz
vannak még felajánlások. Balatonrendesieknek és a  nyaralótulajdonosoknak díjmentes a  vacsora.  A
külső igénybevevőktől a díj szerinte várhatóan  100.000 Ft bevétel összejön, erre kiadási oldal 100.000
Ft lenne. Reggeli hagymás vér, vacsora húsleves, húsos káposzta, hurka, kolbász. Külsősök díja 1.000 Ft
lenne, ebbe benne lehetne reggeli is, de ezt még egyeztetni kell, hogy a rendelkezésre álló mennyiség
mennyi, nem kell-e emiatt plusz vér. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Mikorra tervezi? 

Fuchs Henrik, polgármester Február 8-ára. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Ők hoznak hentest is?

Fuchs Henrik, polgármester  Igen, tőlünk csak segítséget kérnek (mosogatás, terítés, kemence befűtés)
mindent hoznak, fűszereket is,   500 Ft/kg összegért tudják megvenni, nem tesznek rá. 

Kuti Istvánné, alpolgármester Becsületkasszát kellene kitenni, olyan is beledobhat akinek egyébként nem
kell fizetnie.  

Fuchs Henrik, polgármester  Kitehetjük. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  A vendégek köszöntésénél el lehetne mondani pár szóban. Ne fogjunk
vissza senkit, ha valaki szeretne fizetni. 
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Fuchs Henrik, polgármester  A díj beszedése sem egyszerű, erre kell egy külön ember, de a hirdetésnél
megjelenhet. 

Kuti Istvánné, alpolgármester 1.000 Ft tulajdonképpen önköltségi ár. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Ő tenne még az 1.000 Ft-ra hiszen a kocsonyát  is  600 Ft-ért
árusítják majd, ahhoz képest 1.000 Ft nem sok. 

Fuchs  Henrik,  polgármester   A  különbség  az,  hogy ezt  nem plusz  jövedelemszerzésnek,  hanem
közösségi rendezvénynek szánnák. Az már jó, ha a rendezvény kiadása visszajön. Már az is egyfajta
becsületkassza, ha valaki keresi, hol lehet  a számlát rendezni, hiszen úgysem lesz arra kapacitás, hogy
mindenkit nyomon kövessünk, plusz nem is ismerhetünk mindenkit. 

Javasolja, hogy a február 8-án legyen a disznóvágás. A bevételi oldalt a  2013. évben és 2014. február 8-
ig beérkezett  rendezvények támogatása célú adományokból kívánják fedezni. A rendezvény kiadására
120.000 Ft-ot biztosítanak. A lebonyolítással megbízzák Csiki Tibor egyéni vállalkozót. A vacsora árát
1.000 Ft/főben határozzák meg a nem balatonrendesi lakos illetve nyaralótulajdonos résztvevők részére. 
A rendezvény ideje alatt a  rendezvény megrendezése támogatása céljából becsületkasszát helyeznek ki. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2014. (I. 29.) HATÁROZATA
                              
                                               A falusi disznóvágás szervezéséről 

Balatonrendes   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falusi disznóvágást  február 8-án
szervezi meg. 
A bevételi oldalt a  2013. évben és 2014. február 8-ig beérkezett rendezvények támogatása célú
adományokból kívánja fedezni. A rendezvény kiadására  120.000 Ft-ot biztosít. 
A lebonyolítással megbízásra kerül Csiki Tibor egyéni vállalkozó.
A  vacsora  árát  1.000  Ft/főben  határozza  meg  a  nem  balatonrendesi  lakosok  illetve
nyaralótulajdonos résztvevők részére. 
A  rendezvény  ideje  alatt  a   rendezvény  megrendezése  támogatása  céljából  becsületkasszát
helyeznek ki. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014. február 8.   

Fuchs Henrik, polgármester  Az ülést   17.55 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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