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

Szám: Krs/207-14/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  július  25. napján 11:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, Petőfi u.2.)

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

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.  Piros  Zita  képviselő  elutazás  miatti
távolmaradását előzetesen telefonon jelezte.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívásának az oka, hogy lehetőség nyílt a
települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárlásához  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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2019. (VII. 25.) HATÁROZATA

A 2019. július 25-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. július 25-i
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

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

I. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
 
Fuchs Henrik, polgármester: A pályázat benyújtásával kapcsolatos anyagot mindenki megkapta.

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, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

  75/2019. (VII.25.) 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 16 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára,
melyhez önerő biztosítása nem szükséges

Balatonrendes Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó költségek
az önkormányzatot terhelik. 
A pályázatban vállalt  szállítás költségeit  a  Képviselő-testület  Balatonrendes  Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott
tartalékkerete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  szociális  célú  tűzifa
juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A Képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázati  adatlap  aláírására  és  a  pályázat
benyújtására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2019. augusztus 1.
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Fuchs  Henrik,  polgármester: Több napirend nem lévén,  megköszöni a  részvételt,  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 11:05 órakor bezárja. 

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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