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

Szám: Krs/584-3/2018.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  március  5.  napján
14:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Balatonrendes, Művelődési Ház Könyvtár 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:

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető

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. 
Tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendkívüli  ülés  sürgősséggel,  telefonon  történt
összehívásának az oka,  hogy az Önkormányzatnak jelenleg több kiadása is jelentkeeztt,  mint a
közüzemi számlák, a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet  elkészítésének
díja,  valamint  munkabérek  kifizetése,  azonban  a  számlákon  nem áll  rendelkezésre  elegendő
pénzösszeg  a  költségek  finanszírozására,  ezért  az  Önkormányzat  folyószámlahitel  felvételére
kényszerül.  Az  adóbevételek  nem folyamatosan  érkeznek,  ezért  szükséges  a  folyószámlahitel
felvétele és erről a döntés mielőbbi meghozatala.
Javasolja  napirendi  pontként  megtárgyalni  a  folyószámla  hitelfelvételről  döntést.  Kéri,  aki
elfogadja a napirendi pontot, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

29/2018. (III. 05.) HATÁROZATA

A 2018. március 5-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.
március 5-i rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza
meg:

 
I.  Folyószámlahitel felvételről döntés

      Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

I.  Folyószámlahitel felvételről döntés 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Mint  ahogy  a  napiend  elfogadása  előtt  is  ismertette,  az
Önkormányzat  számláin  jelenleg  nem  áll  rendelkezésre  annyi  pénzösszeg,  amely a  jelenlegi
kiadásokat  fedezné. Vannak közüzemi számláik, munkabérek, valamint a Településképi Arculati
Kézikönyv  és  településképi  rendelet  elkészítésének  a  díja,  amit  rövid  időn  belül  ki  kellene
egyenlíteni. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a B3 Takarék Szövetkezetnél vezeti számláit,
ezért  a  felmerült  probléma kezelésére  ajánlatot  kért  folyószámlahitel felvételre,  mely indikatív
ajánlat  a  képviselőknek  kiosztásra  került.  E  szerint  5  millió  Ft  összegű  éven  belüli
folyószámlahitelt  vennének  fel,  mely  hitel  végső  futamideje  2018.  december  28.  napja,  az
ajánlatban szereplő konstrukciókkal. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás,  úgy,  aki egyetért  a B3
Takarék Szövetkezet  általi indikatív ajánlatával éven belüli folyószámlahitel igénybevételére,  az
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

30/2018. (III. 05.) HATÁROZATA

Folyószámlahitel igénybevételéről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fennálló kiadásainak fedezete céljából
5.000.000.-  Ft éven belüli folyószámlahitel felvételéről dönt,  mely hitel végső futamideje 2018.
december 28. A folyószámlahitel vonatkozásában a B3 Takarék Szövetkezet (8444 Szentgál, Fő u.
30.)  - mint számlavezető bankjának -  által ajánlott  folyószámlahitel ajánlatot az abban foglaltak
szerint elfogadja.
A hitel fedezetét az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonrendes 200. hrsz-ú „kivett, áruház,
udvar” megjelölésű ingatlan biztosítja.

Megbízza a Polgármester a folyószámlahitel szerződés aláírására. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
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Határidő:  azonnal 

Fuchs Henrik,  polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni a  részvételt  és az  ülést
14:08 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                            Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                   jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

        Dr. Takács Katalin
aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
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