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

Szám: Krs/207-12/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  június  24. napján 14:00
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: Horváth Hajnalka 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 lehetőség nyílt a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt
pályázat benyújtására. Ezért ezzel kapcsolatban szükséges a mielőbbi döntéshozatal.
Kéri, aki a napirendi pontot 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

70/2019. (VI. 24.) HATÁROZATA

A 2019. június 24-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 24-
i rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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I.  Lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatás  a  pályázat

benyújtása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

I. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás a pályázat benyújtása
 
Fuchs  Henrik,  polgármester: A pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  anyagot  mindenki  megkapta,
reméli, hogy mindenkinek volt ideje átolvasnia.

Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztés szerinti határozat elfogadását szavazásra teszi
fel. Aki el tudja fogadni és egyetért a megbízási szerződés módosításával, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2019. (VI. 24.) HATÁROZATA

lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat benyújtásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2019.  évi  lakossági  víz-és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A DRV Zrt.,  mint
ivóvíz Szolgáltató nyilatkozata alapján az Önkormányzat pályázat benyújtására jogosult.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos

Fuchs  Henrik,  polgármester: Több napirend nem lévén,  megköszöni a  részvételt,  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 10:07 órakor bezárja. A nyilvános ülést, rendkívüli zárt ülés követi.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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