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

Szám:  Krs/584-13/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 28. napján 10:00
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:

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 összehívásának az oka,  hogy az ügyekben
szükséges a döntés mielőbbi meghozatala. 
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontokat  megtárgyalni.  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

80/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

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

 
I.    Települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárlásához
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II.  Víziközmű szolgáltatás 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadása                                
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III.  Bérleti szerződés módosítás (Kultúrház feletti apartman ügyében)
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I.  Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása

Fuchs Henrik, polgármester: Az Önkormányzatnak 18 m3 tűzifára van lehetősége pályázni. Javasolja,
hogy pályázzanak erre. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Nem értette, hogy mi az, hogy közfoglalkoztatottak aránya? Hogy
jön ez ide?

Tóthné  Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Ezek  a  mutatók,  amik alapján kiszámítják,  hogy
mennyit kap egy település. Ezeket veszik figyelembe, hogy egy település mennyi fát kaphat. 

Fuchs Henrik, polgármester: Hogy mi alapján számolták ki, az végül is mindegy. Véleménye szerint ez
az egész nem az emberek támogatásáról, hanem sokkal inkább az erdőgazdaságok támogatásáról szól.
Ettől függetlenül javasolja a pályázat benyújtását.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: A  Kormány  rendelet  határozza  meg.  A
munkanélküliséggel sújtott területeken viszonylag több a közfoglalkoztatott. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Elvileg  itt  is  lenne  közfoglalkoztatás,  de  mivel  minden  regisztrált
munkanélkülit  ki tudtak  közvetíteni,  ezért  itt  nincs közfoglalkoztatás.  Szerencsére  településük nincs
olyan rossz helyzetben. Vannak az országban rosszabb helyzetben lévő települések, és ott  adnak több
tűzifát. 

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt helyettesítő aljegyző: Itt  a településnek önerőt  nem kell vállalnia. Csak
néhány település esik abba a kategóriába, hogy nem kell, a nagyobb részén még önerőt is kell vállalni,
erdei köbméterenként 1.000.- Ft+ÁFA összegben. 

Fuchs Henrik, polgármester:   Kéri a Képviselő-testületet,  aki egyetért  a pályázat  benyújtásával az
előterjesztésnek megfelelően, az kézfeltartással szavazzon. 
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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

81/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a települési önkormányzatok  szociális célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás  alapján  szociális  célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 18 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára,
melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot
terhelik.
 
A pályázatban vállalt  szállítás költségeit  a  Képviselő-testület  Balatonrendes  Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott
tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület  a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt
nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázati  adatlap  aláírására  és  a  pályázat
benyújtására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

II.  Víziközmű szolgáltatás  2019-2033.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervének
elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: Ezzel szinte az a dolog, hogy elfogadják. A maga részéről elfogadásra
javasolja. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet fogadják
el az előterjesztés szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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82/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

Balatonrendes a DRV_S_222 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról valamint a 2019. évi munkálatok megrendeléséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_S_222  kódszámú
Balatonrendes  település  Ellátásért  Felelőse  a  Regionális  Vízmű  Zrt.  által  2019  –  2033  időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat
a DRV Zrt-től megrendeli, a fizetési kötelezettségét teljesíti.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.

III.   Bérleti szerződés módosítás (Kultúrház feletti apartman ügyében)

Fuchs Henrik, polgármester:  A Bérlők 2 hónappal szeretnék meghosszabbítani a bérletet.  A maga
részéről javasolja elfogadni a hosszabbítást. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Fűtés lesz  majd, akkor majd annyival többet kell fizetniük.

Fuchs Henrik, polgármester: Azt még nem tudni, hogy mikortól is kell igazán fűteni. 80.000.- Ft/hó a
bérleti díj, javasolja ezzel az összeggel megtartani. Reményeik szerint október előtt még nem kell fűteni,
de  még talán akkor  sem állandóan.  Nem is nagyon tudnák kiszámítani, szakaszolni egyáltalán nem
tudják. Mivel hogy nem a teljes télről szól, így nem javasolja az összeget emelni. Elfogadásra javasolja a
kérelmet az előterjesztés szerint. 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

83/2018. (VIII. 28.) HATÁROZATA

Bérleti szerződés módosítása

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8255 Balatonrendes, Fő utca 1. szám alatti,
Balatonrendes belterület 152. helyrajzi számú ingatlanon lévő Kultúrház tetőterében található apartman
bérbeadása okán 2018. március 29. napján a 71/71 BORVILLA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal határozott időre - 2018. március 29. napjától 2018. szeptember 30. napjáig –

4



kötött  bérleti  szerződést  közös  megegyezéssel  módosítja,  a  bérlet  időtartamát  2018.  november  30.
napjáig meghosszabbítja.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szerződés  módosítás  tervezetét
megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 15. 

Fuchs Henrik,  polgármester: Több napirend nem lévén kérdezi,  hogy van-e valakinek valamilyen
bejelenteni valója?

Kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs  bejelentés,  úgy  megköszöni  a  részvételt,  és  a
rendkívüli nyilvános ülést 10:17 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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