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

Szám:  212-7/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2017.  június  8.  napján  09:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház könyvtár helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő
Piros Zita képviselő

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat  azzal egészítené ki, hogy a nyilvános ülésen 2.  napirendi
pontként tárgyalnák meg a pálkövei strandon lévő vízisportszer kölcsönző terület bérbeadásának ügyét.
Kéri, aki a kiegészítéssel együtt elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

62/2017. (VI. 08.) HATÁROZATA

A 2017. június 8-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. június 8-i
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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I. Bérleti szerződés kötése a Magyar Telekom Nyrt-vel
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

II. Pálkövei strandon lévő vízisportszer kölcsönző terület bérbeadásának ügye
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

I.  Bérleti szerződés kötése a Magy Telekom Nyrt-vel

Fuchs Henrik, polgármester: ezt  nagyjából már átbeszélték, és kiküldésre is került.  Az előzőekhez
képest annyi a változás, hogy annyit sikerült még pluszban elérni Jegyző asszony egyeztetésével, hogy az
infláción felül plusz 1%-ot adnak évente. Ez a szerződés már egy hosszabb egyeztetés része, javasolja
elfogadásra. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele?
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs Henrik,  polgármester:   amennyiben nincs, akkor  aki a bérleti szerződés  tervezetet  el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

63/2017. (VI. 08.) HATÁROZATA

Bérleti szerződés kötéséről a Magyar Telekom Nyrt-vel

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  mobiltelefon bázisállomás üzemeltetéséhez
szükséges távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljára bérleti szerződést köt a Magyar
Telekom Nyrt-vel (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégj.sz.: Cg. 01-10-041928, adószám:
10773381-2-44).
A bérleti szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal 
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II. Pálkövei strandon lévő vízisportszer kölcsönző terület bérbeadásának ügye

Fuchs Henrik, polgármester:  a korábbi döntésnek megfelelően még nem köttetett  meg a szerződés
Dávid  Gáborral,  mivel  időközben  e-mail  formájában  jelezte,  hogy  létrehoztak  egy  Egyesületet  és
szeretné,  ha  az  egyesület  lenne  a  bérlő.  Ezt  szeretné  kérni  Dávid  Gábor  a  Képviselő-testülettől.
Mivelhogy  nem  is  volt  a  pályázatnak  más  résztvevője,  illetve  a  Testületnek  ez  változást  nem
eredményez,  mivel  ugyanazon  feltételeket  vállalná  az  Egyesület  is,  ezért  javasolja  a  Képviselő-
testületnek, hogy fogadják el ezt így. Kinek van kérdése?

Kuti Istvánné, alpolgármester: ez az egyesület már be van jegyezve? Ezt csak azért kérdezi, mert ha
véletlenül nem fogják kifizetni a bérleti díjat, hogy akkor ki lesz elővehető?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: nem tudnak úgy szerződést kötni az Egyesülettel, ha nincsenek bejegyezve. A
szerződéskötéshez  az  ezt  igazoló  dokumentumot  be  kell  mutatni.  Az  első  részletet  már  a
szerződéskötéskor meg kell fizetni. Polgármester úr már aláírta a szerződést, csak Dávid Gábor nem.

Fuchs Henrik, polgármester:  igen, közben írta ezt a megkeresést Dávid Gábor, hogy szeretné, ha nem
mint Dávid Gábor, hanem mint a Pálkövei Horgász Sportegyesület lenne a bérlő, aminek ő az elnöke. 
Kéri a Képviselő-testületet,  aki ezek után a bérbe vevő személyének változását  el tudja fogadni, az
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

64/2017. (VI. 08.) HATÁROZATA

A Pálkövei strandon lévő vízisportszer kölcsönző terület bérbeadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy a Kővágóörs  0282/10.
hrsz-ú  terület  bérbeadására  kiírt  pályázat  eredménytelen,  tekintettel  arra,  hogy  a  pályázatot  nyert
személy nem írta alá a bérleti szerződést határidőben.
A Képviselő-testület Dávid Gábor kérelmét elfogadja, és elhatározza, hogy a Kővágóörs 0282/10. hrsz-
ú terület 25 m2 nagyságú területrészét vízisportszer kölcsönző működtetése céljára a Pálkövei Horgász
Sportegyesület (elnöke: Dávid Gábor) részére adja bérbe a korábbiakban e terület bérbeadására hozott
döntésében meghatározott feltételekkel.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a Sportegyesület bírósági bejegyzésének igazolása. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Dávid Gábor kérelmezőt értesítse,
és a szerződést aláírja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: döntést követő 15 nap
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Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 09:17 órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző   
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