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

Szám: Krs/584-5/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. március 28. napján 10:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  Kultúrház 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:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából:

Kiss Tibor műszaki ügyintéző

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. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2 napirendi pontot tárgyalják meg. Kéri, aki a napirendi pontokat
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

32/2018. (III. 28.) HATÁROZATA

A 2018. március 28-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. március
28-i  ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 

rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

II. Kultúrház  feletti  apartman  bérletére  érkezett  kérelem
megtárgyalása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

I.  A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet elfogadása

Fuchs  Henrik,  polgármester: Ezzel  az  anyaggal  nem  ma  találkoztak  először,  több  körben
végigtárgyalták,  utoljára  a  két  balatonrendesi  építésszel  és  a  készítővel  négy  órás  megbeszélésen
végigvitték  a  rendelettervezetet  is.  A jelzett  észrevételeket  beépítették.  A maga részéről elfogadásra
javasolja az anyagot a megküldött  előterjesztés szerint.  Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban
valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben  nincs  kérdés,  hozzászólás,  a  Településképi  Arculati
Kézikönyv elfogadását szavazásra teszi fel. Aki 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

33/2018. (III. 28.) HATÁROZATA

Balatonrendes Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Balatonrendes  község
Településképi  Arculati  Kézikönyvének  elfogadásával  kapcsolatos  előterjesztést  és  a  település  teljes
közigazgatási területét érintő Településképi Arculati Kézikönyvet elfogadja.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elfogadott  Településképi  Arculati  Kézikönyvet  a  jogszabályi
előírásoknak megfelelően tegye közzé, továbbá küldje meg az érintett szerveknek. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. április 12.
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Fuchs Henrik,  polgármester: a  településkép védelméről szóló  rendelettervezet  elfogadását  szintén
szavazásra teszi fel. Aki egyetért a rendelet elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2018. (IV. 05.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

II.  A Kultúrház feletti apartman bérletére érkezett kérelem megtárgyalása

Fuchs Henrik, polgármester:  A 71/71 Borvilla Kft. üzemeltetője kereste meg, hogy március 29-től
szeptember 30-ig szeretnék kibérelni a Kultúrházban található apartmant. A kérelemben nem szerepel
összeg, de az előzetesen megbeszéltek szerint 80.000.- Ft/hó bérleti díjat javasol elfogadásra úgy, hogy
ez a rezsiköltséget  már tartalmazza.  Javasolja, hogy egy havi kauciót  kérjenek el,  amelyet a bérleti
szerződés  aláírásakor  kell megfizetni.  A bérleti  díjat  javasolja minden hónap  5.  napjáig megfizetni.
Március hónapra nem számolnának fel bérleti díjat tekintettel arra, hogy márciusból csak 3 napot érint a
bérlet. Az üzemeltető testvére lenne itt, de Nafradi Ágnes kezességet vállal érte. Kérdezi, hogy kinek
van kérdése, véleménye?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás,  úgy a Kultúrházban található
apartman  bérbeadását  javasolja  a  71/71  Borvilla  Kft.  részére  2018.  március  29.  napjától  2018.
szeptember 30.  napjáig, a kérelemben szereplő 2 fő részére és alkalomszerűen plusz egy főnek havi
bruttó 80.000.- Ft bérleti díjért. A bérleti díjat minden hónap 5. napjáig kell megfizetni, valamint egy havi
bérleti díjat kaucióként a bérleti szerződés aláírásakor meg kell fizetni. Aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

34/2018. (III. 28.) HATÁROZATA

A Kultúrházban található apartman bérbeadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő
Kultúrházban található apartman bérbeadásáról dönt a 71/71 Borvilla Kft. (8255 Balatonrendes, Kerekes
domb dűlő 2., képviseli: Nafradi Ágnes ügyvezető) részére 2018. március 29-től szeptember 30-ig tartó
határozott  időre.  A bérleti  díj  bruttó  80.000.-  Ft/hó,  mely a  rezsiköltséget  tartalmazza.  A bérleti
szerződés aláírásakor egy havi bérleti díjat kaucióként meg kell fizetni. 
Március hónapra  - tekintettel arra, hogy az csak 3 napot érint -  a bérleti díjat nem kell megfizetni. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester: Több  napirend nem lévén,  megköszöni  a  részvételt  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 10:14 órakor bezárja.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

                  Kiss Tibor
                  műszaki ügyintéző
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