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

Szám: Krs/584-18./2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 28. napján 10:00
órakor megtartott 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

                          
 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester: Sok szeretettel köszönt mindenkit a mai testületi ülésen. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja, hogy az előzetesen megküldött napirendi pontokat tárgyalják meg. Kéri, hogy aki ezzel egyet
ért és a napirendi pontokat el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

105/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA

A 2018. november 28-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  november  28-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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I. A 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. Belső ellenőrzési terv 2019.
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. A 2019. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV.Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

Fuchs Henrik,  polgármester: Az első napirendi pont előtt  javasolja,  hogy tárgyalják meg a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van-e
valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a jelentést szavazásra teszi fel,
aki a jelentést el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

106/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

I. A 2018. évi költségvetés módosítása

Fuchs Henrik, polgármester:  A részletes anyagot mindenki megkapta.  Az előterjesztésből kiderül,
hogy  miért  van  szükség  a  módosításra.  A tűzifa  pályázat  illetve  a  kiadási-  és  bevételi  főösszeg
változott.

Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben nincs  észrevétel,  úgy a  rendeletmódosítást  elfogadásra
javasolja. Kéri a költségvetés módosításának elfogadásáról szóló rendelettervezet elfogadását. Aki el
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2018. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló 
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztés szerint a tájékoztatási  kötelezettség elfogadásáról is
szükséges  döntést  hozni,  ezért  aki  egyetért  a  tájékoztatási  kötelezettség  elfogadásával,  azt  kéri
kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

107/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetés  módosításához
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

II. Belső ellenőrzési terv 2019.

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy az előterjesztés szerinti 2019.
évi belső ellenőrzési terv elfogadását is szavazásra teszi fel. Aki egyetért a rendelet elfogadásával, az
kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

108/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA

A 2019. évi belső ellenőrzési tervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet jóváhagyja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: A tervben meghatározottak szerint.

III.  A 2019. évi munkaterv elfogadása

Fuchs  Henrik,  polgármester: Ez  is  csak  egy  nagyjábóli  iránymutató.  Kérdezi,  hogy  az
előterjesztéshez van-e valakinek észrevétele, javaslata?

Kérdés nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben nincs  kérdés,  észrevétel,  akkor  az  előterjesztés  szerint
tenné fel szavazásra, aki elfogadja így, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

109/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA

A 2019. évi munkatervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: A munkatervben meghatározottak szerint.

IV. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Fuchs Henrik, polgármester: Sajnos a költségvetés alapján nem áll módjukban támogatást nyújtani,
így ő nem támogatja. Megkérdezi, hogy van-e ettől eltérő vélemény, észrevétel?

Vélemény, észrevétel nem hangzott el.
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Fuchs Henrik, polgármester:  Amennyiben nincs, így tenné fel szavazásra, aki elfogadja a Rákóczi
szövetség támogatási kérelmének elutasítását, azt kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

110/2018. (XI. 28.) HATÁROZATA

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Rákóczi Szövetség (Székhely: 1027
Budapest,  Száz  Károly  u.  1.)  támogatási  kérelmét megtárgyalta.  A képviselő  testület  a  jelenlegi
költségvetési helyzetre való tekintettel a kérelmet nem tudja támogatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. december 10.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  valamilyen  közérdekű  bejelenteni
valója, kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Köszöni szépen. Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt és az
ülést 10:15 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                        jegyzőt helyettesítő aljegyző
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