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

Iktatószám: Krs/207-5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. március 07. napján 9:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Csabáné Varga Anikó képviselő

Piros Zita képviselő
                          

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester:  Köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  3
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kuti Istvánné alpolgármester, valamint Perger
János képviselő előzetesen jelezték távolmaradásukat, nem tudnak részt venni a mai ülésen. 
Javasolja,  az előzetesen megküldött  napirend megtárgyalását.  Aki a napirendi pontokat így el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

28/2019. (III. 07.) HATÁROZATA

A 2019. március 07-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. március 07-i
rendkívüli  nyilvános  képviselő-testületi  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak
szerint határozza meg:
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I. Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa
fenntartásában  működő  Balaton-felvidéki  Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeletei Szolgálat által biztosított
szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési
díjainak véleményezése, kedvezmények biztosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

II. Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

I. A Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában  működő
Balaton-felvidéki  Szociális  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított
szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjának  véleményezése,
kedvezmények biztosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Nem javasolna plusz kedvezményeket,  nincs lehetőségük arra,  hogy
plusz kedvezményeket biztosítsanak, ezért az előterjesztés szerint tenné fel szavazásra. 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Itt  ne az előterjesztés szerint, mert ott lehetőségek
vannak felsorolva. Úgy javasolja elfogadásra, hogy a Képviselő-testület a rendelettel egyetért, egyéb
kedvezményeket pedig nem tud biztosítani. Helyesen megfogalmazva: a házi segítségnyújtás, valamint
a szociális étkeztetés tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az intézményi térítési díjból további
kedvezmény adására nincs lehetőség.

Fuchs Henrik, polgármester: Nincs lehetőség.  Akkor így,  az elhangzottak szerint megfogalmazva
tenné fel szavazásra, kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2019. (III. 07.) HATÁROZATA

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.

A házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az
intézményi térítési díjból további kedvezmény adására nincs lehetőség.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további
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intézkedés végett.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

I. Törvényességi felhívás

Fuchs  Henrik,  polgármester: A  megküldött  törvényességi  észrevétellel  kapcsolatban,  az
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tenné  fel  szavazásra,  miszerint  a  törvényességi
felhívással  a  Képviselő-testület  egyet  ért,  és  gondoskodik  a  közölt  jogszabálysértések
megszüntetéséről.  Így javasolná elfogadásra.  Aki a rendelet  felülvizsgálatával, illetve módosításával
egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2019. (III. 07.) HATÁROZATA

a településkép védelméről szóló 4/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos törvényességi felhívásról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
VE/53/761/2019.  számú  törvényességi  felhívásával  egyetért,  gondoskodik  a  felhívásban  közölt
jogszabálysértések megszüntetéséről a településkép védelméről szóló 4/2018. (IV.5.)  önkormányzati
rendelete felülvizsgálatával, illetve módosításával.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a törvényességi felhívás egyetértéséről a Veszprém
Megyei Kormányhivatalt értesítse.

Felelős:     Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2019. március 24.

Fuchs Henrik, polgármester: Több tárgy nem lévén mindenki részéről megköszöni a részvételt és az
ülést 9:15 órakor bezárta. 

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                           Tóthné Titz Éva
                polgármester                                             jegyzőt helyettesítő aljegyző
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