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

Szám:  212-6/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2017.  május  26.  napján 15:30
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó 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  4
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Perger János képviselő az ülésen nem vesz részt.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés sürgősséggel történt összehívásának az oka,
hogy  a  jövő  hét  szerdára  tervezett  időpontot  még  a  mai  napon  módosítsák,  hogy  az  érintettek
kiértesítése a korábban tervezett  időpontig megtörténjen. A napirend tehát a május 31-re tervezett  70
éveseknek történő  mandulaültetés  időpontjának elhalasztása.  Kéri,  aki elfogadja a  napirendi pontot,
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

60/2017. (V. 26.) HATÁROZATA

A 2017. május 26-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 26-i
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  Mandulafa ültetés időpontjának módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

I.  Mandulafa ültetés időpontjának elhalasztása

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  április 27-i ülésén tárgyalta  a  Képviselő-testület  a  70  éveseknek
történő mandulafa ültetést, amikor is ennek időpontját 2017. május 31. 14:00 órára tervezte. Ez azonban
nem kivitelezhető rajtuk kívül álló okokból, ezért javasolja a terület teljes rendbetétele és a megfelelő
kialakítása  végett  halasszák  ezt  az  ültetést  2017.  szeptember  20-án  (szerda)  14:00  órára.  Erről  a
változásról  minden érintettet  levélben értesítenek.  Aki ezzel a  módosítással egyetért,  kézfeltartással
jelezze. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

61/2017. (V. 26.) HATÁROZATA

Mandulafa ültetés időpontjának módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2017. (IV. 27.) határozatában foglalt
mandulafa ültetés időpontját az alábbiak szerint módosítja:
A mandulafa ültetésre szánt terület teljes rendbetétele és megfelelő kialakítása érdekében a mandulafa
ültetést 2017. szeptember 20-án (szerdán) 14:00 órai kezdettel tartja. 

Megbízza a Képviselő-testület  a Polgármestert,  hogy az időpont  változásról az érintetteket  levélben
értesítse. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  2017. május 30.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 15:33 órakor bezárta.

Kmft.
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                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző   
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