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

Szám: Krs/584-19/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 07. napján 9:30
órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó képviselő
Piros Zita képviselő

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  4
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Perger János képviselő igazoltan van távol.
Rendkívüli ülés  keretében javasolja megtárgyalni a  Balatonrendesi Kultúrház  tetőterében kialakított
apartman bérbeadása iránti kérelemének ügyét. Kéri, aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

111/2018. (XII. 07.) HATÁROZATA

A 2018. december 7-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. december
7-i rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:
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I.    A Balatonrendesi Kultúrház tetőterében kialakított apartman 
bérbeadása iránti kérelemének elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

Fuchs Henrik, polgármester: A kérelmező, Csőkör Melinda a tegnapi napon (2018. december 06-án)
kérelmet nyújtott be, mely alapján szeretné két kiskorú gyermekével az említett apartmant igénybe venni.
A bérleti szerződés feltételeit és részleteit tartalmazza az előterjesztés anyagaként előzetesen kiküldött
bérleti szerződés-tervezet. 
A maga részéről egyetért a bérbeadással, illetve annak tartalmával a rendkívüli helyzetre való tekintettel.
Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele, javaslata ehhez kapcsolódóan?
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kéri, aki a napirendi pontot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

112/2018. (XII. 07.) HATÁROZATA

A Balatonrendesi Kultúrház tetőterében kialakított apartman bérbeadása iránti kérelemének
elfogadása

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Balatonrendesi Kultúrház
tetőterében  kialakított  apartmant  Csőkör  Melinda (8254  Kővágóörs,  Vörösmarty  u.  8.)  kérelmező
részére 2018.12.07. napjától 2019.01.07. napjáig bérbe adja 80.000,- Ft/ hó, azaz nyolcvanezer forint
összegért, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.

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

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és a rendkívüli ülést 9:40 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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