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

Szám: Krs/584-11/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  július  9. napján  10:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  Kultúrház 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:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

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 összehívásának az oka,  hogy az ügyekben
szükséges  a  döntés  mielőbbi  meghozatala,  az  ingatlan  értékesítés  ügyében  bevételt  jelent  az
Önkormányzat számára, ezért is sürgős a döntés.
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pontokat  megtárgyalni.  Kéri, aki a napirendi pontokat  el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

75/2018. (VII. 9.) HATÁROZATA

A 2018. július 9-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. július 9-i
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.      A 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. A  Balatonrendes  064.  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I. A 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítás

Fuchs Henrik, polgármester: A Képviselő-testület a 2018. május 15-i ülésén foglalkozott  a témával,
ahol is elhangzott  a rendelet  tervezett  módosításának oka,  amely a lomtalanítás körüli bonyodalmak
miatti lebonyolításra vonatkozó szabályozást kívánja módosítani. Az akkori döntés alapján a rendelet
tervezetet  véleményeztetésre  megküldték  a  Veszprémi  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  Főosztály
Természetvédelmi Osztálya  részére.  A Járási  Hivatal  a  véleményét  megküldte,  a  rendelettervezettel
szemben  kifogást  nem  emelt,  módosítási  javaslata  nem  volt.  Ennek  megfelelően  javasolja  a
rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs  kérdés,  hozzászólás,  az  előterjesztés  mellékletét
képező  rendelettervezet  elfogadását  szavazásra  teszi  fel.  Aki el  tudja  fogadni  és  egyetért  rendelet
módosítással, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2018. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület
használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 

19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 
módosításáról
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II.  A Balatonrendes 064. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Fuchs  Henrik,  polgármester: A Képviselő-testület  május 15-ei ülésén,  majd a  május 28-ai ülésén
tárgyalta a témát. Legutóbbi döntése értelmében a 064. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről döntött Éri Anita
és  Hegedűs  Róbert  részére.   A döntést  követően,  kérelmezők  jelezték,  hogy az  ingatlant  kiskorú
gyermekeik nevére  szeretnék  megvásárolni,  ezért  amennyiben a  Képviselő-testület  is  egyetért  vele,
szükséges az értékesítésről szóló döntés visszavonása és új határozat meghozatala, amelyben a kiskorú
gyermekek részére értékesítik a 064. hrsz-ú ingatlant. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy aki egyetért  a javaslattal,
hogy a korábban meghozott 70/2018. (V. 28.) határozatot vonják vissza, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

76/2018. (VII. 09.) HATÁROZATA

A Balatonrendes 064. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről szóló 
70/2018. (V. 28.) határozat visszavonásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 70/2018. (V. 28.) határozatát Éri Anita és
Hegedűs Róbert (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 39-41. 5. em. 38.a.) kérelmére visszavonja. 

Felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőket a döntésről értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. július 30.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Javasolja,  hogy  döntsenek  az  ingatlan  értékesítéséről  a  kiskorúak
részére. Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.  

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2018. (VII. 09.) HATÁROZATA
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A Balatonrendes 064. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  tulajdonában  lévő
Balatonrendes 064. hrsz-ú,  1518 m2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlanát értékesíti  Hegedűs-Éri
Noel, Hegedűs-Éri Natasa, Hegedűs-Éri Noé és Hegedűs-Éri Némó (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u.
39-41.  5.  em.  38.a.)  kiskorúak  részére,  törvényes  képviselőik Éri  Anita  és  Hegedűs  Róbert  (1136
Budapest, Hegedűs Gyula u. 39-41. 5. em. 38.a.). Az ingatlan eladási árát 1.500.000.- Ft-ban határozza
meg, melyet a szerződés aláírásakor vevőknek egyösszegben kell megfizetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. július 30.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Több  napirend nem lévén,  megköszöni  a  részvételt  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 10:18 órakor bezárja.

Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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