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

Szám: Krs/207-16/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. augusztus 28. napján
11:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Balatonrendes Község Önkormányzata Kultúrház 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:

Tóthné dr. 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. Mindenki megkapta az előterjesztéseket.
Az előzetesen megküldött napirendi pontokat ajánlja tárgyalásra, azzal az egy módosítással, hogy a
mai napon  kaptak  egy kiegészítést:  a  közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásra  pályázat
benyújtásáról. Ez lenne a 3. napirendi pont.  Ezzel a kibővítéssel tenné fel a napirendi pontokat
szavazásra.  

Kérdezi  a  Tisztelt  Képviselőket,  hogy a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  van-e  észrevétel,
kérdés, kiegészítés?

Észrevétel, kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Aki a napirendi pontokat így el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2019. (VIII.28.) HATÁROZATA

A 2019. augusztus 28-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
augusztus  28-i  rendkívüli ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. Víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervének elfogadása                                 
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. Helyi Választási Bizottsági Tagok megválasztása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról
   Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I. Víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása                                 

Fuchs Henrik, polgármester: A megküldött előterjesztéshez képest annyi módosítás, javítás lenne,
hogy  az  előzetesen  megküldött  anyagban,  gépelési  hibaként  tévesen  szerepel  az  évek
meghatározása, nem 2019-2033. évekre, hanem 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv elfogadásáról van szó.  A javított  előterjesztés  nyomtatott  példányát  a testületi ülés elején
mindenki megkapta.

Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatosan valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás, kéri, hogy aki el tudja fogadni és egyetért  a víziközmű
szolgáltatás  2020-2034.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervének  elfogadásával,  az
kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2019. (VIII. 22.) HATÁROZATA

Balatonrendes a DRV_S_222 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi
gördülő fejlesztési terv elfogadásáról valamint a 2020. évi munkálatok megrendeléséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_S_222  kódszámú
Balatonrendes település Ellátásért  Felelőse a Regionális Vízmű Zrt.  által 2020 – 2034 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  DRV_S_222  kódszámú
Balatonrendes település Ellátásért  Felelőse a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott,  2020.
évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, a fizetési kötelezettségét teljesíti.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.

II. Helyi Választási Bizottsági Tagok megválasztása

Fuchs Henrik, polgármester: Javasolná elfogadásra az  előterjesztés szerint  Bódis Erzsébet Mártát
tagként, Dencsné Laczkó Tímeát tagként, Dr. Pécsiné Bertus Annát tagként, Epresné Góz Margitot
tagként, Szemes Mariannát tagként, Futó Juditot póttagként és Tóth Edina póttagként.

Perger János, képviselő: És az elnök?

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elnököt majd ők választanak maguk között.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen. Korábban Dencsné Laczkó Tímea volt az elnök. Ugye most
ezt követően a megválasztott  tagok a polgármester előtt  esküt tesznek és 5 napon belül, majd a
megalakulásnál választanak elnököt és elnökhelyettest.

Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Akkor, az elhangzottak alapján őket tenné fel szavazásra, aki ezzel egyet ért,  kéri kézfeltartással
jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2019. (VIII.28.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013.  évi XXXVI.  törvény 23.  §-a szerint  a  Helyi Választási Bizottságba az alábbi
tagokat és póttagokat választja: 

Bódis Erzsébet Márta tag   
Dencsné Laczkó Tímea – tag

Dr. Pécsiné Bertus Anna tag
Epresné Góz Margit – tag

Szemes Marianna – tag
Futó Judit – póttag
Tóth Edina - póttag

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  az
érintetteket a döntésről értesítse. 

Felelős:   Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Határidő: azonnal

III.  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról

Időközben  lehetőség  nyílt  a  Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásra  kiírt  pályázat
benyújtására. Ezért ezzel kapcsolatban szükséges a mielőbbi döntéshozatal.

Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Amennyiben nincs  kérdés,  hozzászólás,  és  aki  el  tudja  fogadni  és  egyetért  a  Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásával, kéri, hogy az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2019. (VIII. 28.) HATÁROZATA

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében tárgyi eszközök beszerzését kívánja megvalósítani az önkormányzat:

- Benq MH760 Full HD projektor 3 év garanciával: bruttó 463.695.- Ft 
- EliteScreens 135” manuális fali vetítő vászon: bruttó 74.640.- Ft
- HP Pavilion x360 15-br003nh notebook: bruttó 326.830.- Ft

A beruházás összköltsége 865.165 Ft.
Az igényelt  támogatás  mértéke  750.000 Ft.  A fennmaradó  összeget  (115.165  Ft),  mint önerőt
Balatonrendes Község Önkormányzata a 2019.  május 27.  napján értékesített  2012/13.  helyrajzi
számú ingatlan vételárából biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős  :    Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: Több napirend nem lévén, mindenkinek megköszöni a részvételt, és
a rendkívüli nyilvános ülést 11:25 órakor bezárja. 

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné dr. Titz Éva
                polgármester                                                                     jegyzőt helyettesítő aljegyző
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