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

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2015.  október  6.  napján 12.00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház emeleti 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 jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013.  (X.  01.)  önkormányzati  rendelete  14.  §  (1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően
tájékoztatta  a  Képviselő-testület  tagjait  a  rendkívüli ülés  összehívásának  okáról.  A rendkívüli ülés
sürgősséggel,  telefonon  történt  összehívásának  indoka  a  pályázaton  nyert  kisbusz  finanszírozásával
kapcsolatos  döntés  meghozatala.  Ismerteti  a  napirendi  pontot,  és  kéri,  hogy  aki  azt  elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

74/2015. (X. 06.) HATÁROZATA
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A 2015. október 6-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 6-i
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  A pályázaton nyert kisbusz finanszírozása (szóbeli előterjesztés)
       Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

I.  A pályázaton nyert kisbusz finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  Képviselő-testület augusztus  24-ei  rendkívüli  ülésén  döntött  a
pályázaton  elnyert  kisbusz  előfinanszírozására  hitel  felvételéről  a  Takarék  Faktorház  Zrt-től.
Megérkeztek  a  szerződéstervezetek  a  Takarékszövetkezetbe,  sürgősen menni kell aláírni. Elmondja,
hogy  nem  hitel,  hanem  a  faktorálási  szerződést  szükséges  kötni,  mely  alapján  a  Faktorház
előfinanszírozást nyújt, az Önkormányzat pedig a támogatási összeget,  mint követelést a Faktorházra
engedményezi. Kamatfizetési kötelezettséget  a szerződés nem állapít meg az Önkormányzatnak, de a
velejáró közjegyzői díjat ki kell fizetni. 

Kérdése,  hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? Amennyiben nincs, ismerteti a határozati
javaslatot,  és  kéri,  aki  egyetért  az  ismertetett  határozati  javaslat  elfogadásával,  az  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

75/2015. (X. 06.) HATÁROZATA

A pályázaton nyert kisbusz finanszírozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a vidéki gazdaság és a
lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztése  jogcímen  gépjármű  beszerzésére  nyert
7.476.835.-  Ft  összegű  támogatás  előfinanszírozása  érdekében  a  Takarék  Faktorház  Pénzügyi
Szolgáltató  Zrt-vel (1125 Budapest,  Fogaskerekű u.  4-6.)  faktorálási szerződést  köt,  mely alapján a
Faktorház előfinanszírozást  nyújt,  az  Önkormányzat  pedig a támogatási összeget,  mint követelést  a
Faktorházra engedményezi. 
A Képviselő-testület  elhatározza  továbbá,  hogy a  támogatásból  beszerzésre  kerülő  Peugeot  Boxer
típusú gépjárműre a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára ingó jelzálog szerződést köt a
faktorálás biztosítékaként. 
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A  szerződések  megkötése  kamatfizetési  kötelezettséggel  nem  jár,  a  szerződések  megkötéséhez
szükséges díjak (közjegyzői díj) megfizetését a Képviselő-testület vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő:  azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 12.15 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                        jegyző
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