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

Szám: Krs/207-2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  január 21. napján 10:00
órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó képviselő
Piros Zita 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  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Rendkívüli ülés  keretében  a  meghívóban  szereplő  2  napirendi  pontot  tárgyalják  meg.  Kéri,  aki  a
napirendi pontokat 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

1/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

A 2019. január 21-i rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 21-i
rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Téli rezsicsökkentés keretében nyújtott egyszeri 12.000 Ft értékű 

természetbeni tüzelőanyag biztosításához vállalkozóval történő szerződéskötés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
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II. Döntés a Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” 
kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

1. Téli  rezsicsökkentés  keretében  nyújtott  egyszeri  12.000  Ft  értékű  természetbeni
tüzelőanyag biztosításához vállalkozóval történő szerződéskötés

Fuchs  Henrik,  polgármester: A maga  részéről  elfogadásra  javasolja  az  anyagot  a  megküldött
előterjesztés szerint. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a Téli rezsicsökkentés keretében
nyújtott  egyszeri  12.000  Ft  értékű  természetbeni  tüzelőanyag  biztosításához  vállalkozóval  történő
szerződéskötést szavazásra teszi fel. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

Téli rezsicsökkentés keretében nyújtott egyszeri 12.000 Ft értékű természetbeni tüzelőanyag
biztosításához vállalkozóval történő szerződéskötésről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testülete a téli rezsicsökkentés keretében – a gáz- 
vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező az előzetes igénybejelentéssel érintett 16 háztartás 
részére – egyszeri természetbeni 12.000 Ft értékű tüzelőanyag biztosítására 

- fa, pellet/brikett  és szén tüzelőanyag esetében a  Lasky Dezső egyéni vállalkozó  (Balatonakali,
Üdülő u. 5.);

- gázpalack tüzelőanyag esetében Tóth Gábor egyéni vállalkozó (8253 Révfülöp, Füredi u. 23.
sz.); 

vállalkozókkal köt szerződést.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2019. január 31.
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2. Döntés a Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt 
pályázaton való részvételről

Fuchs Henrik, polgármester: A Belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”
kiírt pályázaton való részvétel elfogadását szintén szavazásra teszi fel. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele, más javaslata?
 
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Kéri,  aki  egyetért  az  elhangzottak  alapján  az  előterjesztés  szerinti
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

3/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

A belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton való
részvételről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kővágóörsi
Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely települése,  Kővágóörs  Község  Önkormányzata  benyújtsa
pályázatát  a  Magyarország  2019.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2018.évi  L.  törvény  (a
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja alapján a belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési
alap támogatására” kiírt pályázatra. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja
azt a feltételt, hogy az illetményalapot a Kvtv-ben rögzítetthez képest (38.650,- Ft) legalább 20%-kal
emelt összegben, azaz legalább 46.380,- forintban állapítja meg 2019. január 1-től a 2019. évre.
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Kővágóörsi Közös
Önkormányzati  Hivatalban 2018.  július 1-én  a  Kvtv-ben meghatározott  illetményalap,  38.650,-  Ft
került alkalmazásra. 

A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Fuchs Henrik, polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni a részvételt, és a rendkívüli nyílt
ülést 10:10 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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