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

Ikt.szám:  B- 29-91 /2012.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10.- i rendkívüli  nyilvános 
ülésén, a balatonrendesi  kultúrház  hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik  polgármester
   Csabáné Varga Anikó képviselő  
   Perger János képviselő
   Piros Zita  képviselő 

Távolmaradását bejelentette: Kuti Istvánné  alpolgármester
 

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  
megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos.

A jegyzőkönyvet készítette:  Kovácsné Auer Katalin ig. főea.    

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  15.00  órakor megnyitja. 
 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

 1. Révfülöpi Általános Iskola állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás.

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el.
 Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 

136/2012. (XII. 10.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 10.-i rendkívüli nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

            1.   Révfülöpi Általános Iskola állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás.
2. Mindenki karácsonyának előkészítése. 

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 
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1. Révfülöpi Általános Iskola állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás.

Fuchs Henrik polgármester  A Nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény 74. §. 1.bekezdése alapján 
2013. január 1-től az Állam fenntartásába kerülnek a köznevelési feladatot ellátó intézmények közül az 
általános iskolák a 3000 fő alatti településeknél. Az oktatási intézmény átadásáról szóló megállapodás 
tervezet elkészült. Az átadásról szóló megállapodást  2012. december 12-ig az illetékes tankerületi felügyelő 
felé továbbítani kell. 

Az átadás tulajdonjog változást nem érint, viszont a közoktatási intézmény fenntartásában és üzemeltetésében 
változás áll be 2013. január 1. napjától. A társulási megállapodás alapján a társulásban részt vevő 
önkormányzatoknak a fentiek miatt döntésüket az átadásról szóló megállapodással kapcsolatban együttesen - 
külön-külön – is meg kell hozniuk  

Javasolja, hogy a megállapodás tervezetről a melléklet szerinti tartalommal hozzák meg a döntést. 

Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta  az alábbi 

137/2012. / XII. 10 . / Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Révfülöp  és  Térségi 
Intézményirányító Társulás Tagja, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény  átadás-átvételről,  a  feladatellátáshoz  kapcsolódó  létszám  átadásról,  valamint  a 
feladatellátáshoz  kapcsolódó  vagyonelemek,  jogok  és  kötelezettségek  megosztásáról  szóló 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza  Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármesterét a 
megállapodás aláírására. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse Révfülöp Nagyközség Polgármesteri  
Hivatal jegyzőjét. 

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

2.     Mindenki karácsonyának előkészítése.

Fuchs Henrik polgármester  2011. évben a községben élő nyugdíjasok részére  2.000 Ft összegű pénzbeli 
támogatást  nyújtott  az  önkormányzat.  A  költségvetési  rendeletükben    300.000  Ft  összegben  terveztek 
szociális ellátásokat. 2011. évben 55 fő részére nyújtottak támogatást, melynek összege 110.000 Ft. 

Javasolja, hogy az idei évben is 2.000 Ft támogatást nyújtsanak karácsonyra személyenként. 

Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta  az alábbi 
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138/2012. / XII. 10 . / Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községben állandó lakosként bejelentett és 
életvitelszerűen ott  élő nyugdíjasok részére „ A szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló 
8/2011. /V. 2. /  számú rendeletének  15. §. –a   alapján  2.000 Ft /  azaz kettőezer forint /  összegű 
támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőséget a támogatás kifizetésére. 
A támogatás kifizetésére  2011. december 31. napjáig van lehetőség.  

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést 15.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna Fuchs Henrik
pénzügyi tanácsos polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Perger János   képviselő   
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