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

Szám: Krs/584-20/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 18. napján 10:00
órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó 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:  Sok  szeretettel  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a
Képviselő-testület  4  fővel jelen van,  az  ülés határozatképes,  azt  megnyitja.  Perger  János  képviselő
igazoltan van távol.
Rendkívüli ülés keretében javasolja, hogy a megküldött 2 napirendi pontot tárgyalják meg. 
Kéri, hogy aki ezzel egyet ért és a napirendi pontokat 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

113/2018. (XII. 18.) HATÁROZATA

A 2018. december 18-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. december
18-i rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.    A Balatonrendes 200. hrsz.-ú ingatlan, élelmiszerbolt és vendéglátó 
egység bérleti szerződése iránti megszüntetése kérelem 
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
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II. Üzletberendezés, tárgyi eszközök értékesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I. A  Balatonrendes  200.  hrsz.-ú  ingatlan,  élelmiszerbolt  és  vendéglátó  egység  bérleti
szerződése iránti megszüntetése kérelem

Fuchs Henrik, polgármester:  A Green Direction Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft.  ügyvezetőjétől,
Tóth  Józseftől  érkezett  egy kérelem,  miszerint  a  közöttük  fennálló  bolt  bérleti  szerződést  közös
megegyezéssel szüntessék meg, oly módon, hogy a november 21. napján fennálló 910.206.- Ft-os (azaz
kilencszáztízezer-kettőszázhat  forintos)  tartozás  fejében  az  üzletben  elhelyezett  bútorokat  és
berendezési tárgyakat számítsa be az önkormányzat és fogadja el, hogy ezzel rendezné a tartozást az
önkormányzat felé. Javasolja a közös megegyezéssel történő megszüntetést, ebben 910.206,- Ft (azaz
kilencszáztízezer forint) értékben beszámítva, a mellékelt kérelem tartalma szerint. 

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van kérdése, javaslata ehhez kapcsolódóan?
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kéri, aki a napirendi pontot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

114/2018. (XII. 18.) HATÁROZATA

A Balatonrendes 200. hrsz-ú ingatlan, élelmiszerbolt és vendéglátó egység bérleti szerződése iránti
megszüntetése kérelmének elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Green Direction Kft-vel
(8000 Székesfehérvár, Széchenyi út  174.,) ügyvezetője, Tóth József által benyújtott,  a Balatonrendes
200. hrsz-ú ingatlan bérletére (2018. január 16-án) kötött bérleti szerződés megszüntetésére vonatkozó
kérelmét  elfogadja,  a  bérleti  szerződést  közös  megegyezéssel  megszünteti,  a  fennálló  tartozás
kiegyenlítésére  a  mellékletbe  foglalt  tárgyi  eszközöket  910.206,-  Ft  (azaz  kilencszáztízezer  forint)
összegben beszámítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal
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II. Üzletberendezés, tárgyi eszközök értékesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

Fuchs Henrik, polgármester:  Ugyanezen – az üzletben elhelyezett – berendezési tárgyakat szeretné
megvásárolni tőlük  a  Pataky és  B.  Kft  (9022  Győr,  Bástya  utca  45.,  adószáma:  25368309-2-08),
ugyanazon – a fentiekben már említett  – összegen értékesítenék számukra a berendezést,  amelyet a
tartozás fejében átvettek 910.206,- Ft (azaz kilencszáztízezer forint) értékben. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Kérdezi,  hogy  kinek  van  kérdése,  észrevétele,  javaslata  ehhez
kapcsolódóan?
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kéri, aki a napirendi pontot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

115/2018. (XII. 18.) HATÁROZATA

Berendezési tárgyak, tárgyi eszközök értékesítéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  az  élelmiszerbolt  és
vendéglátó egységben található berendezési tárgyakat és tárgyi eszközöket  a Pataky és B. Kft (9022
Győr,  Bástya  utca  45.,  adószáma:  25368309-2-08)  részére  910.206.-  Ft  (azaz  kilencszáztízezer-
kettőszázhat forint) összegben értékesítse.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  az értékesítésre  vonatkozó  adás-vételi szerződés
aláírására, illetőleg az értékesítés lebonyolítására vonatkozó intézkedések megtételére.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni
mindenkinek a részvételt, és a rendkívüli ülést 10:10 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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