
 

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

Ikt.szám: 584-5/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i  nyilvános
ülésén.

Az ülés helye:   Balatonrendes Kultúrház könyvtári helyiség:  Balatonrendes, Fő u. 1.

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  
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

Fuchs Henrik,  polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  10.00
órakor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú  képviselő-testületből   5  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes.  Javasolja,  hogy  a  napirendeket  egészítsék  ki  a  képviseleti  jogot  szabályozó
megállapodásról való döntés napirenddel. 

Ismerteti a  napirendet:

1.   A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
2.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, 
      a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről  szóló 
      rendelet módosítása 
3.   Civil szervezetek támogatása 
4.   Képviseleti jogot szabályozó megállapodásról döntés 
5.   Aktuális ügyek

Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend 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

 52/2014. (VI. 25.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  június  25-i   nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
2.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, 
      a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről  szóló 
      rendelet módosítása 
3.   Civil szervezetek támogatása 
4.   Képviseleti jogot szabályozó megállapodásról döntés 
5.   Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti tájékoztató: 
Fuchs Henrik,  polgármester    A képviselő-testületi  határozatokról  szóló  tájékoztatást  a  képviselők
megkapták. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a  határozatokról  szóló tájékoztatót   fogadják el.  
Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2014. (VI. 25.)  HATÁROZATA 

                                          A  képviselő-testületi  határozatokról 

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Képviselő-testület  szervezeti  és
működési  szabályzatáról szóló  12/2013. (X. 01.) önkormányzati  rendeletének  16. § (1) bekezdés
b) pontja  alapján a  képviselő-testületi  határozatokról szóló tájékoztatót  elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester  
Határidő: azonnal
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1.     A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

Fuchs Henrik,  polgármester    A temetővel kapcsolatos  díjak felülvizsgálatáról  már az  előző  ülésen
beszélgettek.   A  temetővel  kapcsolatban  szükséges  lenne,  hogy  az  önkormányzat  egy  teljesebb
nyilvántartással  rendelkezzen.  Az  előterjesztésben  le  van  írva,  hogy ezt  ki  kellene  hirdetni  és  ha
pontosabb  képet  kapnak,  akkor  tudnának  dönteni  erről.  Határidőt  kellene  szabni,  hogy  meddig
jelentkezhetnek a hozzátartozók, akik a sírhelyet karbantartják. A nyilvántartásból csak az  elhalálozás
ideje állapítható  meg,  de  nem tudják  kinek kell újraváltani a  sírhelyet.  Szükséges  lenne,  hogy az
emberek megtegyék a bejelentést – akár írásos formában-, hogy melyik sírhelyet ki gondozza. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   A felsorolt összegeknél le van írva, hogy  lehetőség van egy sírhely
megváltására  30.000 Ft összegben, ez az elhalálozás esetén a 30.000 Ft-ra vonatkozik, vagy ha lejárt
és  újra  kell  váltani,   akkor  kell  30.000  Ft-ot  fizetni.  Idős  ember  sokallja  a  30.000  Ft-ot.  Mire
vonatkozik? 

Fuchs Henrik, polgármester   Jelenlegi rendelet szerint, első megváltáskor és a későbbit is jelenti, 25 év
leteltével is ugyannyi összeggel, ezen kellene változtatni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Nem 25 év, hanem 30 év, és arra vonatkozik, ha valaki előre megváltja. Az
újraváltás nincs benne a rendeletben. Ez nem egyértelmű, a megfogalmazásokat is pontosítani kell.  

Fuchs Henrik, polgármester    Az egészen változtatni kell, újbóli megváltásért ne kérjenek pénzt.

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Személyenként 30.000 Ft? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen, a kétszemélyes sírhely  60.000 Ft.  

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja az eredeti elképzelés szerint, a teljes elengedést az újbóli sírhely
megváltásnál. Nem kell különbséget tenni a 2002. év előtti és az utáni között.  Egységesen 30 év után
újra kell váltani.   
Felmerült a múltkor  az újraváltás és a 30 év kérdése.  Ha nem kérnek az újraváltásért  díjat,  akkor
rövidebb távon is kérhetik az újraváltást, legalább nem lesznek elhanyagolt sírok, kevesebbre is vehetik
a 30 évet. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   25 évnél kevesebb nem lehet. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy 25 évben határozzák meg az újraváltás idejét.   

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Az önkormányzat nem hozhat rendeletet  arról, hogy   a sírokat
kötelesek a hozzátartozók rendbentartani? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A rendeletben ez a kötelezettség szerepel.

Fuchs Henrik, polgármester   Összefoglalja az elhangzottakat, mely szerint 25 év legyen a rendelkezési
jog ideje és a díja nulla forint, és  25 év után be kell jelenteni, hogy tudjuk ki gondozza. Hirdetményt
készítenek, melyben határidőt is rögzítenek és a temetőben is kiteszik. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA
                                                

                           A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőről és a temetkezésről szóló
19/2003.  (XI.  12.)  önkormányzati rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat
felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy  a díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani:

A rendelkezési jogosultság időtartama  25 év.  A sírhely újraváltás díja 0 Ft. 

Felkéri  a  jegyzőt  a  szükséges  véleményeztetési  eljárás  lefolytatására,  valamint  arra,  hogy  a
rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés

2.     A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, 
      a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről  szóló 
      rendelet módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester    A rendelettervezetben a kötelező módosítások szerepelnek. Kinek van
kérdése az anyaggal kapcsolatban? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Felügyelőség véleményét is ki kell
kérni, és a rendelettervezetet megküldte részükre.  Az új hulladék törvény miatt tavaly ősszel a rendelet
módosításra került.  A törvény szerint még szabályozatja az önkormányzat  a díjról szóló  miniszteri
rendeletben nem szabályozott  kérdéseket, de a miniszteri rendelet még nincs meg.  Ha kiforrja magát,
akkor készítenek egy új rendeletet. 

Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint fogadják el.   
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014. (VII. 08.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2010. (XII.

23.) önkormányzati rendelete módosításáról
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3.   Civil szervezetek támogatása 

Fuchs Henrik,  polgármester  Az előző  ülésen tárgyalták  a  civilszervezetek  támogatását.  A Nők  a
Balatonért  Egyesületet  és a Rozmaring Ág Egyesületet  60.000 Ft-tal támogatnák,  az Ábrahámhegyi
Polgárőr Egyesületet 30.000 Ft-tal. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő   Bejelenti érintettségét a Nők a Balatonért Egyesület támogatásával
kapcsolatos döntésben. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester    Bejelenti érintettségét  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület  támogatásával
kapcsolatos döntésben.

Fuchs  Henrik,  polgármester  Javasolja,  hogy  Csabáné Varga  Anikó  képviselőt  és  Kuti  Istvánné
alpolgármestert a szavazásból ne zárják 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

55/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                    Képviselő-testületi tag személyes érintettségével kapcsolatos szavazásról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csabáné Varga Anikó képviselőt, és 
Kuti Istvánné alpolgármestert a  „ Nők a Balatonért Egyesület „ támogatásával kapcsolatos 
szavazásból nem zárja ki. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester     Felteszi szavazásra, hogy a Nők a Balatonért Egyesületet 60.000 Ft-tal
támogassák.   
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

56/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                                     A  Nők a Balatonért  Egyesület támogatásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 

(a  továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy  a  Nők  a  Balatonért  Egyesületet  (8255
Balatonrendes, Révfülöpi u. 8. ) egyszeri  60.000 Ft-tal, azaz hatvanezer forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben pénztári kifizetéssel történik az Egyesület  pénztára javára. 
A támogatás célja: Működési költségekhez történő hozzájárulás. 
A felhasználás határideje:  2014. december 31. 
Az Egyesület a támogatásról  2015. január 15. napjáig köteles elszámolni.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2014. július 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint

beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő 
testületi ülésen.

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, hogy a Rozmaring Ág Egyesületet 60.000 Ft-tal támogassák. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester    Bejelenti   érintettségét  a  Rozmaring  Ág  Egyesület  támogatásával
kapcsolatban. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy  Kuti Istvánné alpolgármestert a szavazásból ne zárják 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

57/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                    Képviselő-testületi tag személyes érintettségével kapcsolatos szavazásról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Kuti Istvánné alpolgármestert a 
Rozmaring Ág Egyesület  támogatásával kapcsolatos szavazásból nem zárja ki. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal
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Fuchs Henrik,  polgármester    Felteszi szavazásra,  hogy a Rozmaring Ág Egyesületet  60.000 Ft-tal
támogassák.   
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                                     A Rozmaring Ág  Egyesület támogatásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.)  önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Rozmaring Egyesületet (8255 Balatonrendes,
Horog u. 7.) egyszeri 60.000 Ft-tal, azaz  hatvanezer forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben pénztári kifizetéssel történik az Egyesület  pénztára javára. 
A támogatás célja: Működési költségekhez történő hozzájárulás
A felhasználás határideje:  2014. december 31. 
Az Egyesület a támogatásról 2015. január 15. napjáig  köteles elszámolni.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2014. július 30. 
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint

beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő 
testületi ülésen.

Fuchs  Henrik,  polgármester  Javasolja,  hogy  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesületet  30.000  Ft-tal
támogassák.   
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:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                          Az Ábrahámhegyi Polgárőr  Egyesület támogatásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.)  önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. ) egyszeri 30.000 Ft-tal, azaz harmincezer  forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület bankszámlája javára. 
A támogatás célja: Működési költségekhez történő hozzájárulás 
A felhasználás határideje: 2014. december 31. 
Az Egyesület a támogatásról 2015. január 15. napjáig  köteles elszámolni.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2014. július 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint

beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő 
testületi ülésen.

4.  Képviseleti jogot szabályozó megállapodásról döntés

Fuchs Henrik, polgármester     Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Balatonrendes község egy olyan hálózatnak a része, ahol több önkormányzat
is tulajdonos és az állam is. A víziközmű törvény szerint egy rendszerre egy üzemeltetési szerződést
lehet kötni. Tavaly decemberben elindult a munka a DRV részéről, hogyan lehet kezelni a helyzetet és
az önkormányzatokat ki fogja képviselni. Korábban volt már megállapodástervezet, hogy az állam és a
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  képviseli. Jóváhagyták a tervezetét  és volt
ahonnan javaslat is érkezett,  továbbá az MNV Zrt. elképzelései is beépítésre kerültek. Ez a végleges
megállapodás  tervezete.  Ezzel a  szerződéssel felhatalmazzák az  önkormányzatok  az  MNV Zrt-t  a
képviseletre.  A  tervezet  kiemeli  a  fontos  kérdéseket,  a  vagyonértékelést,  amely  a  tulajdonos
kötelezettsége, azonos időben és feltételekkel kell elvégezni. Üzemeltetési szerződést is kell kötni, az
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MNV Zrt.  fogja megkötni,  kidolgozza  és  megküldi az  önkormányzatoknak.  A végleges szerződés
akkor lesz érvényes, ha a vagyonérték legalább kétharmadával rendelkező tulajdonos elfogadja. 

Fejlesztésnél is együttes  döntéssel járnak el a tulajdonosok.  Nem marad kívül az önkormányzat,  az
pályázatoknál is együttműködnek. Az önrészt a tulajdoni hányad arányában viselik. 
A költségeknél a vagyoni hányad arányában való finanszírozást mondja ki a megállapodás. Szerepel
benne minden önkormányzatnál a kapcsolattartó. Akkor lép hatályba, ha mindenki jóváhagyja. 

Fuchs Henrik,  polgármester  Javasolja,  hogy a  szerződéstervezetet  fogadják el és  hatalmazzák fel a
polgármestert az aláírására.   
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

60/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                   A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel történő szerződéskötésről   

Balatonrendes   Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-vel (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.)  kötendő szerződéstervezettel egyetért a közös
ellátási felelősséggel érintett víziközmű rendszerek  feletti képviselet tárgyában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester   
Határidő: azonnal

5. Aktuális ügy 

Fuchs Henrik, polgármester   A balatonrendesi vendéglátóegység bérlője a B13 TEAM Kft. megkereste
azzal, hogy az önkormányzat épületében lévő apartmant bérbe vennék július és augusztus hónapra, négy
fő részére.  Jelezte feléjük, hogy a képviselő-testülettel  egyezteti  a kérésüket.  Az apartmanban nincs
külön mérőóra felszerelve,  így ha kiadják, akkor egy átlagos rezsiköltséget is figyelembe kell venni a
bérleti díj meghatározásánál. Négy fő kb. 10 köbméter vizet használ egy hónapban, amely 10.000 Ft és
az áramdíj is kb. ilyen összegű, mivel villanybojler van.  
Kéri a képviselők véleményét? 

Kuti Istvánné, alpolgármester    Véleménye szerint nettó 80.000 Ft bérleti díjat kellene kérni. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Ezt a bérleti díjat reálisnak tartja. 

Fuchs Henrik, polgármester    Javasolja, hogy a B13 TEAM Kft. részére adják bérbe az önkormányzat 4
fős  apartmanját.  A  bérleti  díjat  nettó  80.000  Ft-ban  határozzák  meg,  amely  a  rezsiköltséget  is
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tartalmazza. A július  havi díjat a szerződéskötéskor egyösszegben kell kifizetni, az augusztus hó díját
pedig július 25. napjáig.  Amennyiben a július  havi díjat nem fizeti meg a bérlő, a bérleti szerződés
megszűnik.  Megtekintett  állapotban  kapja  meg  az  apartmant  és  ugyanígy  adja  vissza  az
önkormányzatnak. Az apartmant a bérlő  tovább bérbe nem adhatja. 
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

61/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA

                   Az önkormányzat tulajdonában lévő apartman bérbeadásáról   

Balatonrendes    Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  bérbeadja  a  B13  TEAM  Kft.
(székhely:  8255  Balatonrendes,  Révfülöpi  u.  16.)  részére az önkormányzat  tulajdonát  képező
Balatonrendes, Fő u. 1. szám ( 152 hrsz) alatti ingatlan lévő négy fős apartman helyiséget. 

A bérlet ideje:  2014. július 1. napjától  2014. augusztus 31. napjáig. 
A bérleti díj mértéke: nettó 80.000 Ft/hó, amely a rezsiköltséget is magában foglalja. 
A bérlő a  július havi bérleti díjat a szerződéskötéskor egyösszegben, az augusztus havi bérleti
díjat július 25. napjáig köteles megfizetni az önkormányzat részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester   
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester  Az ülést   11.30  órakor bezárja. 
 

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