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

Szám:  212-3/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2017.  március 20.  napján 08:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Balatonrendes, Művelődési Ház Könyvtár 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:

Dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés sürgősséggel történt összehívásának az oka,
hogy még a mai napon meg kell küldeni a Testület döntését a Szociális Társulásnak a gépkocsivezető
felmentésével kapcsolatban. Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását. Kéri, aki elfogadja a
napirendi pontot, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

32/2017. (III. 20.) HATÁROZATA

A 2017. március 20-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  március
20-i rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  által  fenntartott  Balaton-

felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatnál
gépkocsivezető felmentése

     Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

I.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál gépkocsivezető felmentése

Fuchs Henrik, polgármester: megkéri Jegyző asszonyt, adjon egy rövid tájékoztatást.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  a  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti
Szolgálatnál megszüntetésre került egy gépkocsivezetői álláshely, és az Önkormányzatnak nyilatkozni
kell arról, hogy nincs üres álláshely, ahol foglalkoztatható lenne, másrészt ahhoz a pályázathoz, amit a
Szolgálat bead a létszámleépítés költségeinek enyhítésére, az Önkormányzat hozzájárul. Erről szükséges
ma dönteni.

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Amennyiben nincs, aki egyetért  a Társulás által megküldött  határozati
javaslat elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

33/2017. (III. 20.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál gépkocsivezető
felmentésének támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a Társulás által fenntartott
Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel
érintett  „gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti jogviszonyban  töltött idejének
megszakítás  nélküli  -  foglalkoztatására  a  települési  önkormányzatnál,  vagy az  általa  alapított  más
szervnél,  az  előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken  vagy a  tervezett  új  álláshelyeken,  szervezeti
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változás,  feladatátadás következtében a  kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál
nincs lehetőség. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  létszámleépítéssel  kapcsolatos  egyszeri
költségvetési  támogatás  igénylésének Magyar  Államkincstárhoz  történő  benyújtását  támogatja,  azzal
egyetért.

Felkéri  a  képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulás  elnökét  a  határozat
megküldésével értesítse.

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. március 20. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 14:08 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző   
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