
 

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

Ikt.szám:   509-6/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.  július 11– i rendkívüli
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:  8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  Kultúrház könyvtár helyisége 

Jelen vannak  :   Fuchs Henrik, polgármester 
Kuti Istvánné, alpolgármester
Csabáné Varga Anikó, képviselő  
Perger János, képviselő
 

Távolmaradt: Piros Zita, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

Fuchs Henrik,  polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  14.00
órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Ismerteti a  napirendet:

1. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről,  a
közterület  használatáról és  üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
módosítása 

       
2. Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése

Fuchs Henrik, polgármester 
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. 
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 56/2013. (VII. 11.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  július  11-i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről,  a
közterület  használatáról és  üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
módosítása  

2. Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről,  a  
közterület  használatáról és  üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
módosítása  

Fuchs Henrik, polgármester  Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. 

dr. Szabó Tímea, jegyző   A rendeletet  társadalmi egyeztetésre bocsátották a település honlapján és nem
érkezett vélemény.
A rendelettervezet 2. §-ában a Szervezeti és Működési Szabályzat is módosításra kerül. Javasolja még
hatályon kívül helyezni a rendelet  3. §. (2) bekezdésében - és ez kapcsolódik a jegyzőkönyvek határidőn
túli megküldése napirendhez - , az SZMSZ  22. §. 3 bekezdését. A jegyzőkönyvhitelesítő nem felel meg
az  önkormányzati  törvénynek,  mivel a  jegyzőkönyvet  a  polgármester  és  a  jegyző  írja alá.  Minden
lehetőséget meg kell ragadni, hogy a jegyzőkönyvek határidőn belül beérkezzenek a kormányhivatalba. 

Fuchs Henrik, polgármester Támogatja a javaslatot. Ezenkívül a  rendelettervezet 1. §. 6) bekezdésénél
pedig a közérdekű célokat szolgáló filmforgatás esetén a díjfizetés mentes legyen. 

 Javasolja, hogy a rendelettervezetet a fenti módosítással fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen szavazattal,  ellenszavazat    és
tartózkodás nélkül   megalkotta az alábbi rendeletet:  

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek 
elhelyezésének rendjéről szóló 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

2. Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése  

dr. Szabó Tímea, jegyző  Ismerteti a törvényességi felhívást. 

Tájékoztatást tartott a jegyzőkönyvvezetők részére, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a jegyzőkönyvek 
megírására, az aláírásra és annak elolvasására. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Tíz községbe kell menni testületi ülésre.   Kevés a hivatal létszáma?

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  Nem  kevés  a  létszám.  A  jegyzőkönyvvezető  időben  elkészítette  a
jegyzőkönyveket Balatonrendes vonatkozásában, de ő nem ért  rá elolvasni. Ez nem mentség, be kell
tartani a 15 napot.

Fuchs Henrik, polgármester A jegyzőkönyvezető esetén nemcsak a jegyzőkönyv elkészítése a feladata,
egyéb feladatok  ellátása  mellett  készíti  el,  a   tizenöt  napot  így nehéz tartani.  Az összes
jegyzőkönyvet pedig át is kell olvasni.  

Kuti Istvánné, alpolgármester  A hivatalnak is bele kellett rázódni abba, hogy tíz település feladatait kell 
ellátni. Ugyanannyi létszám jár, mintha város lennénk? 
 
dr. Szabó Tímea, jegyző   Nem, itt kevesebb a létszám. 

Kuti Istvánné, alpolgármester    Érthetetlen dolog,  mivel az egy helyen van, itt  pedig tíz helyre kell
szaladgálni. Nem egyforma mértékkel mérnek.  

Fuchs Henrik, polgármester  Biztos benne, hogy a hivatal mindent elkövet, nem egyszerűsödött a 
helyzet.
Javasolja, hogy a törvényességi felhívást fogadják el. 
Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2013. (VII. 11.) HATÁROZATA
         
Balatonrendes   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VE-B-004/1419/2013.  számú a jegyzőkönyvek határidőn túli  megküldése  miatti  törvényességi
felhívását elfogadja.               

Utasítja  a polgármestert, hogy a döntésről a kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2013. július 20. 

Fuchs Henrik, polgármester 
Az ülést   14.45 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Perger János,   képviselő
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