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

Szám: Krs/584-6/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  április  26. napján 09:00
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

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. 
Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendkívüli  ülés  sürgősséggel,  telefonon  történt
összehívásának  az  oka,  hogy  mindkét  pályázat  esetében  sürgős  a  döntés  meghozatala  a  pályázat
benyújtása érdekében.
Javasolja  napirendi  pontként  megtárgyalni a  közművelődési  érdekeltségnövelő  pályázat,  valamint  a
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtását.  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

35/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

A 2018. április 26-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  április
26-i  rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

II. A  2018.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  díjának
csökkentésére pályázat benyújtása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

I. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 

Fuchs Henrik, polgármester: Az idén is van lehetőség, mint a korábbi években is a közművelődési
érdekeltségnövelő  pályázat  benyújtására.  A pályázati  kiírás és  az  árajánlatot  mindenki megkapta.  A
pályázat  keretén  belül műszaki technikai eszközállomány bővítését  céloznák meg,  mely alapján egy
projektor,  egy  vetítővászon  és  egy  notebook  beszerzésére  kértek  be  árajánlatot.  A  PC  MAX
Számítástechnika  által  benyújtott  árajánlat  össz  költsége  bruttó  954.565.-  Ft.  Arra  gondolt,  hogy
800.000.- Ft összeget pályázzanak meg, a fennmaradó 154.565.- Ft-ot kellene önrészként vállalni. Az
önrész  vállalását  javasolja  a  Kultúrház  feletti  apartman  bérbeadásából  származó  bevétel  terhére
biztosítani. A megjelölt eszközökre szükség lenne, ezért javasolja ezeket elfogadni.
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztés szerinti határozat
elfogadását  szavazásra  teszi  fel.  Aki  el  tudja  fogadni  és  egyetért  a  pályázat  benyújtásával,  az
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

36/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében tárgyi eszközök beszerzését kívánja megvalósítani az önkormányzat:

- Benq MH760 FullHDprojektor 3 év garanciával: bruttó 564.285.- Ft, 
- EliteScreens 136” manuális fali vetítő vászon: bruttó 68.940.- Ft,

2



- HP Pavilion x360 15-br005nh notebook: bruttó 321.340.- Ft értékben.
A beruházás összköltsége 954.565 Ft.
Az  igényelt  támogatás  mértéke  800.000  Ft.  A fennmaradó  összeget  (154.565  Ft),  mint  önerőt
Balatonrendes Község Önkormányzata  a Kultúrház feletti apartman bérbeadásából származó bevétel
terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős  : Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

II.   A 2018.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  díjának csökkentésére  pályázat
benyújtásáról

Fuchs Henrik, polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is van lehetőség a víz és
csatornaszolgáltatás  díjának  csökkentésére  pályázatot  benyújtani.  Véleménye,  hogy  a  településnek
érdeke, hogy ezen a pályázaton részt vegyen. Javasolja a pályázat benyújtását.
Kérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás,  úgy aki egyetért  a 2018.  évi
lakossági víz és csatornaszolgáltatás  díjának csökkentésére pályázat  benyújtásával, az  kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

37/2018. (IV. 26.) HATÁROZATA

A 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  lakossági  víz-  és
csatornaszolgáltatás díjnak csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. május 2.
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Fuchs  Henrik,  polgármester: Több  napirend nem lévén,  megköszöni  a  részvételt  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 09:11 órakor bezárja.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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