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

Szám: Krs/207-9/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  május 14. napján 14:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Balatonrendesi Kultúrház Könyvtárhelyisége (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
Poórné Takács Lilla pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4
fővel jelen van, az  ülés határozatképes,  azt  megnyitja.  Piros  Zita  képviselő telefonon jelezte,  hogy
elfoglaltság miatt, nem tud részt venni a mai testületi ülésen.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő előzetesen megküldött napirendi pontokat tárgyalják meg. Aki a
napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 57/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

A 2019. május 14-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 2019.  május 14-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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I.  A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. 2018. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. 2018. évi ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V. Elszámolás a 2018. évi rendezvényekről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VI. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

Fuchs Henrik, polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja, hogy tárgyalják meg a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést.  Kérdése,  hozzászólása  van  ezzel
kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Amennyiben nincs, és 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

58/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

I.A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik,  polgármester:  Az előterjesztésben részletesen ki van fejtve,  hogy mi indokolja.  Az
anyagot mindenki megkapta. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van-e valakinek?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Amennyiben nincs, 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

4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete 

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

Fuchs  Henrik,  polgármester: Javasolja  az  előterjesztésben  foglalt  tájékoztatási  kötelezettség
elfogadását is. Aki 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

 59/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetés  módosításához
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 

II. 2018. évi zárszámadásának elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek?

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Egy kérdése  lenne,  nem is kérdés  inkább egy észrevétel,  hogy a
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adónak az összegét nagyon kevésnek tartja. 3 panzió működik a
településükön, ami úgy tudja, hogy végig teltházasak voltak, vagy legalábbis nagyon sok vendég volt,
ehhez képest ez a 232.812,- Ft nagyon kevés. Ezt még ellenőrzi valaki? Van-e erre figyelem fordítva?
Ezt az összeget, mint bevételt irreálisan kevésnek tartja.

Fuchs Henrik, polgármester: Adós kolléga jelenleg nincs itt.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Azt meg tudja mondani, hogy nem ellenőrzi senki.
Nincs rá ember.

Fuchs Henrik, polgármester: Jelenleg nincs rá kapacitás.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Igen, mert régen még ellenőrizték. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Nem is tudja,  hogy hivatalosan van-e panzió,  már olyan értelemben,
hogy vigyázni kell a megfogalmazásra, nem mindegy, hogy panzió, apartman, vagy fizető vendéglátó
szolgáltató. Nem ugyan az.
Nem  tudja,  hogy  esetleg  ilyen  jellegű  információt  be  lehet-e  kérni,  hogy  hány kik  foglalkoznak
szálláshely kiadással a településen.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Nyilvános  adat,  és  fent  van  a  honlapon  is. Az
interneten is megtalálható már a legtöbb szálláshely szolgáltató, és aki rendelkezik helyi ismeretekkel, be
tudja azonosítani.

Fuchs Henrik, polgármester:  Igen, mert  valószínűsíthetően adnak ki olyanok is szállást,  akik nem
rendelkeznek engedéllyel. Volt  egy olyan időszak,  amikor  többen visszaadták  az engedélyüket.  Úgy
tudnák ezt megoldani, hogy ha valamilyen más önkormányzattal társulva bizonyos időre felvéve, mint
ahogyan korábban volt az egyik településen, hogy csak azért foglalkoztatott erre egy embert – a hivatal
keretein belül, úgy hogy az adott település állta a költségét –, és csak azért foglalkoztatta, hogy az ilyen
jellegű  dolgokat  megoldja,  mert  a  beszedés  az  folyamatos.  Az  adós  a  kintlévőségeket  próbálja
folyamatosan beszedni.
Az ellenőrzés az kényes, azt  vagy úgy lehetne, hogy megnézik, hogy hány fizető vendéglátó van, és
esetlegesen megbeszélve más településsel – ezt így tudja elképzelni, mert szerinte más is igényelné –,
csak egyedül nem tud alkalmazni erre egy embert. A hivatal jelenlegi kapacitása nem teszi lehetővé, hogy
ellenőrzést is folytasson.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez így van egy részt, más részt pedig a jelenlegi adós
kollégáknak  nem  adhatja  ki  még  ezt  a  feladatot  is,  hogy  járjanak  ki,  ráadásul  többnyire  saját
településeikre. Nem is azokkal van a baj, akik bejelentett vállalkozók, mert azok azért nagyjából időben
fizetnek, azzal van baj, akik ezt engedély nélkül csinálják, mert azokkal nem tudnak mit kezdeni.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Ha belegondol az ember, ez olyan kis összeggé zsugorodott.

Fuchs Henrik, polgármester: Balatonrendesen egy éjszaka után 200,- Ft/fő az idegenforgalmi adó. Azt
nagyjából ki lehet számolni. Ha a fő szezonra nagyjából 60 napot számolnak és a 60 napban mindennap
van legalább 10 ember, akkor azért az már jelentős számbeli különbség.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Igen neki is ezért tűnt fel.

Fuchs Henrik, polgármester: Ez benne is felmerült, illetve az ötlet is, hogy vajon nem lehetséges-e az,
hogy internetes cégektől – ahol szálláshelyek hirdetni tudnak – nem köteles kiadni az adatokat,  hogy
például Balatonrendesre, hány vendégéjszakát közvetít? Mint egy adóhatóság, az adós kikérhetné-e az
adatokat?  Egyáltalán  lehetséges-e.  Sokat  egyszerűsítene  a  helyzeten.  Manapság  többen  már  így
foglalkoznak szálláshely kiadással, hiszen így sokkal egyszerűbb.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ezt úgy lehetne megoldani, hogy ha kimondottan erre
az idegenforgalmi szezonra,  például 6 hónapra alkalmazni két  személyt – sokan foglalkoztatnak így
kimondottan ilyen célra embereket –, akiknek köztisztviselőknek kell lenni, tehát nem lehet megbízással
csak úgy akárkinek odaadni ezt a feladatot. Akár 3 vagy 4 hónapra célfeladatra, és akkor kimondottan
ezekkel a dolgokkal foglalkoznak. De így a jelenlegi létszámmal nem tudják ezt végrehajtani, örülnek, ha
ezeket az egyéb adókat be tudják szedni. Most már eljutottak odáig, hogy egy csomó behajtás ment ki a
tavalyi évben, ezáltal meg is növekedtek az adóbevételek minden településen.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Még csak annyit szeretne megkérdezni, hogy olyan kötelezettsége
sincs a vendéglátósnak, hogy a szezon végén benyújtsa. Kell-e beadnia könyvet, amibe kell írni, hogy ki
mikor szállt meg?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem, ilyen hogy vendégkönyv vezetési kötelezettség
már nincs, a hivatalba hitelesíteni már nem hoznak ilyet, de nyilvántartást kell vezetni.

Fuchs Henrik, polgármester: Önbevallás, van erre nyomtatvány. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az önbevallás. Valamilyen nyilvántartást kell vezetni,
de nincs megszabva, hogy milyet. Nem is mindenhol kell bejelentkezni. Igazából ez az elszámolás miatt
kell.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Ez érdekes. Ő úgy tudta  –  legalábbis régebben, így volt  –,  hogy
mindenhol be kellett jelentkezni.

Fuchs Henrik, polgármester: Van, ahol kérnek iratokat a bejelentő laphoz, van, ahol nem, de bejelentő
lapot sem mindenhol kell kitölteni.

Tóthné  Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Az pedig a  másik oldala,  hogy az  egyéb szállás
szolgáltató – ha jól tudja – az okiratokat el sem kérheti. Más egy szálloda, más egy panzió, más egy
egyéb  szálláshely  szolgáltató.  Mindegyikre  más-más  működési  engedély,  bejelentési-,  illetve
nyilvántartási kötelezettség vonatkozik. 
De ezen az úton egyébként el lehetne indulni, ha lenne rá kapacitás,  hogy ahol honlapon hirdetik a
szálláshelyet, befoglalni arra a szálláshelyre, onnan, ha visszakapja az igazolást, elmegy ellenőrizni. Ilyet
lehet, ilyet a NAV is csinál.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Célszerűen  nézve,  ha  több  település  közösen  összefogna,  akkor  is
minimum két embert kellene erre alkalmazni?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A támadhatóság miatt kettő kell.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, és az lenne még a kérdése ezzel kapcsolatosan, hogy megoldható
lenne-e tanulókkal?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Köztisztviselőnek kell lenni. 

Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéző: Szerinte nem lehet.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  A tanulói jogviszonya miatt lehet, hogy nem, ennek
utána kell nézniük.

Fuchs Henrik, polgármester:  Azért gondolta, mert minimum 3 hónapról lenne szó, valószínű, hogy
többről  nem,  és  ennyi  időre  nehéz  lesz  találni  embert.  Még  6  hónapra  is,  viszont  ott  már
meggondolandó,  hogy megérné-e.  Érdemes  bevonni más településeket  is,  bár  akkor  meg az  lenne
kérdéses, hogy két ember alkalmas lenne-e ekkora területre.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Igen,  alkalmas  lenne.  Felderítő  munkára  is,  és
helyszínen történő ellenőrzésre is bőven elegendő lenne, mert akkor nekik csak ez lenne a feladatuk,
nem lenne más teendőjük. Meg kell érdeklődni a többi településen, érdemes lenne beszélni velük.

Fuchs Henrik, polgármester:  Mindenképpen, tájékozódni fog a többi településen erről, mert  ennek
összefogva van értelme.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást.

Fuchs Henrik, polgármester: A zárszámadással kapcsolatban van-e esetleg más kérdés?

Kérdés nem hangzott el.

Amennyiben nincs, kéri, hogy a 2018. évi zárszámadást fogadják el az előterjesztés szerint. Aki el tudja
fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

Balatonrendes Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Fuchs  Henrik,  polgármester: Itt  is javasolja az  előterjesztésben foglalt  tájékoztatási  kötelezettség
elfogadását is. Aki el tudja fogadni, 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

 60/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

A zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  zárszámadáshoz  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 

III. 2018. évi ellenőrzésekről szóló jelentések elfogadásáról

Fuchs Henrik, polgármester: Ezt is megkapta mindenki. Az előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés, 
észrevétel?

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs,  aki a  2018.  évben végzett  ellenőrzésekről  szóló
jelentést az előterjesztés szerint el tudja fogadni, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 61/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

A 2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben Balatonrendes Község Önkormányzatánál
végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

IV. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése

Fuchs Henrik, polgármester:  Nagyon érdekes kérdés.  Véleménye szerint,  ha egy terület  nagyjából
kéthetente  van lekaszálva,  attól  az  még rendezettnek  mondható.  Nem feltétlenül a  parlagfű adja a
probléma forrását, de tény, hogy aki allergiás már attól is szenved, ez biztos. Ebből kifolyólag van az,
hogy van, aki felett néhány szál parlagfű felett eljárnak, de ha egy több éve gondozatlan területen nincs
parlagfű, az meg senkit nem érdekel. Nem tudja, hogy ebben lehet-e igazságosan dönteni, és erre kinél
rendel el az ember ilyet.

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  A jegyzőnek van rá  hatásköre,  tehát  ez  hatósági
hatáskör,  kötelezően ellátandó feladat.  De ez csak belterületre  vonatkozik,  külterületre  nem, arra  a
Földhivatalnak van hatásköre.  Azért  is írtak egy ilyen előterjesztést,  mert  több településen igényként
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merült fel, ezért nem hagytak ki senkit, ha megelőlegezi a település, azt a bizonyos közérdekű védekezés
költségét a hivatalnak, akkor ezt így be tudják vállalni, ha nem akkor nem. De ez visszaigényelhető, ezt
az állam támogatja. Megkapják ezt a pénzt, és a hivatalnak kell szerződést kötnie egy vállalkozóval, aki
erre felhatalmazást kap, hogy ilyen jellegű feladatokat ellásson.

Fuchs Henrik, polgármester: Csak és kizárólag parlagfű esetében?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Parlagfűvel szennyezett  területek  esetében,  igen.
Egyéb gyomok esetében helyszíni szemlét kell tartani, és az arról készült jegyzőkönyvet el kell küldeni
az  illetékes  hatósághoz,  akik  majd  bírságolnak.  Ilyen  eljárásra  már  került  sor,  amikor  nagyon
rendezetlen, nagyon gazos, gyomos területről volt szó.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Volt  olyanról  tudomása,  hogy a  Katasztrófa  Védelem is  eljár  ilyen
esetekben.  Volt  egy  olyan  ominózus  eset,  amikor  hozzájuk  fordult.  Persze  nem azonnal.  Három
alkalommal is levélben fordult a tulajdonoshoz. Nem foglalkoztak vele, mert egyértelműen nem történt
változás. Amikor a Katasztrófa Védelemhez fordult, annyi változás történ, hogy nem tudja hány év után
újra látható volt a kerítése, de az udvaron akkor se történt kaszálás.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Május végéig szerződést  kell kötni, ha a település
vállalja.

Fuchs Henrik, polgármester: Úgy gondolj, hogy mivel támogatás is van rá, kellene.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Jelezni kell azokat a területeket, amelyek érintettek.

Fuchs Henrik, polgármester: Jellemzően külterületeket érint. De azért is mondta, hogy nehéz kérdés,
mert tud olyanról is, hogy van, aki lekaszáltatja és például két hétre rákövetkező kaszálásig jelenik meg
parlagfű.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Azért  nem  fognak.  A  láthatóan  gondozatlan
ingatlanokra vonatkozik ez, amelyeken egyértelműen látható.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Rendben,  akkor  az  előterjesztésben  szereplő  határozatot  tenné  fel
szavazásra, aki úgy gondolja, hogy el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDESKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezéséről
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Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  közérdekű
védekezés elrendelésére jogosult hatóság (jegyző) az általa kiválasztott  gazdálkodó szervezetet  bízza
meg a közérdekű védekezés elvégzésére.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  költségvetése terhére vállalja a közérdekű
védekezés költségeinek megelőlegezését.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: folyamatos

V. Elszámolás a 2018. évi rendezvényekről

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdése, észrevétele van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs,  javasolja  a  2018.  évi  rendezvényekről  szóló
elszámolás elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

 63/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

A 2018. évi rendezvények elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi rendezvények elszámolásáról
készített kimutatást elfogadja.

IV. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány  nyújtott  be  kérelmet.  A
költségvetésükben meghatározott keret már nem ad rá lehetőséget, hogy támogassák, ettől függetlenül,
mivel a Tapolcai Mentőállomásra kerül a defibrillátor készülék, aminek 762.000,- forint a megvásárlási
ára,  Tapolca a saját  körzetük,  úgy gondolja, hogy ha minden környékbeli település – adottságaihoz
mérten –, valamennyivel hozzá tud járulni, akkor össze tud jönni. Balatonrendes esetében esetlegesen
10.000.- Ft-tal gondolja támogatni. Erre lát lehetőséget. Kérdezi, hogy el tudják-e ezt így fogadni, vagy
van-e valakinek ettől eltérő javaslata? 

Javaslat nem hangzott el.

Akkor  ezt  az  összeget  tenné  fel  szavazásra,  kéri,  aki  ezzel  egyet  tud  érteni  ezzel  a  javaslattal,
kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2019. (V. 14.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.)  alapján elhatározza,  hogy az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítványt  (Székhely:  1182  Budapest,
Királyhágó u. 70.) (továbbiakban: Alapítvány) egyszeri 10.000 Ft-tal, azaz tízezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás célja: Tapolca Mentőállomás mentéstechnikai eszközei beszerzésének támogatása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)  bekezdésében
meghatározottakra. 
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Felkéri a polgármestert,  hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2019. június 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

Fuchs Henrik, polgármester: Megköszöni mindenkinek a részvételt, és az ülést 14:35 órakor bezárta.

Kmft.
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                  Fuchs Henrik                                                                                Tóthné Titz Éva
                   polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző
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