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

Ikt.szám:   509/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.  január 31– i rendkívüli  nyilvános 
ülésén.

Az ülés helye:   Balatonrendes Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Balatonrendes, Fő u. 1. 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester 
Kuti Istvánné alpolgármester 
Csabáné Varga Anikó képviselő 
Piros Zita képviselő 
Perger János 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  9.30 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
 
Ismerteti a  napirendet:

1.   Működési célú hitelkeret felvétele
2.   Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

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 Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 6/2013. (I. 31.)  HATÁROZATOT 

 A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 31-i rendkívüli  nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Működési célú hitelkeret felvétele
2.   Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata

 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

1.   Működési célú hitelkeret felvétele

Fuchs Henrik polgármester  
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  a  Badacsonytomaji  Takarékszövetkezettel  fennálló  működési  célú 
pénzforgalmi bankszámla hitele 2012. december 31. napján lejárt. 
A képviselő-testület a  122/2012.(XI.  29.  ) határozatában döntött  arról,  hogy a  már  meglévő 5.000.000 Ft-os 
működési célú pénzforgalmi bankszámla  hitelét  meghosszabbítja  a  2013.  költségvetési év során  a  működési 
kiadásainak biztosítására. Ezt a határozatot célszerű lenne visszavonni, inkább kisebb összeget határozzanak meg, 
mivel a jelenlegi állás szerint nem lehet továbbvinni csak december 31-ig. 

Ezért javasolja, hogy a képviselő-testület  122/2012.(XI. 29.) határozatát vonják vissza.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat   és  tartózkodás  
nélkül   meghozta az alábbi 

7/2013. (I. 31.)  HATÁROZATOT

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  122/2012.  (XI.  29.  )  határozatát 
visszavonja.

 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal 

Fuchs Henrik polgármester  
Javasolja, hogy az önkormányzat működési célú kiadásainak biztosítására 2.500.000 Ft összegű folyószámla hitelt 
vegyenek fel  2013. december 1-ig terjedő időszakra a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettől. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért.  
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat   és  tartózkodás  
nélkül   meghozta az alábbi 

8/2013. (I. 31.)  HATÁROZATOT 
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  működési  célú 
kiadásainak biztosítására  2.500.000 Ft összegű folyószámla hitelt vesz igénybe  2013. december 1-
jéig terjedő időre az Önkormányzat bankszámláját vezető Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettől.
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal 

2.   Gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések felülvizsgálata 

Fuchs Henrik  polgármester    
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 

Kuti Istvánné alpolgármester  
A rádióban hallotta, hogy amelyik önkormányzatnak  járóbeteg szakrendelés van a hatáskörében   ott  február 15-
ig vissza lehet adni az államnak. Ha ez  közfeladat és  el kell látni az önkormányzatnak, és van ilyen lehetőség,  
akkor  ezt a lehetőséget a badacsonytomaji önkormányzat az együttes ülésen miért nem tárgyalta. Miért nem lépett 
a badacsonytomaji önkormányzat, és létezik-e ez az információ? Nem lehet tudni, hogy a fűtésnél pl. az orvosi 
lakás hogyan van leválasztva. Ő így nem tudja megszavazni, mivel lát rá más lehetőséget is. 

dr. Szabó Tímea  jegyző  
Tájékoztatja a testületet, hogy az egészségügyről szóló  1997. évi CLIV. törvény  152. § (1) bekezdése szerint  a  
települési  önkormányzat  az  egészségügyi  alapellátás  körében gondoskodik: a  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi 
ellátásról,  a  fogorvosi alapellátásról,  az  alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  a  védőnői ellátásról,  az 
iskola-egészségügyi ellátásról.
A fogorvosi alapellátásról van szó, amely nem tartozik a járóbeteg szakrendelések közé. 

Kuti Istvánné alpolgármester   Köszöni a jegyzőasszonynak a tájékoztatást. 

Fuchs Henrik  polgármester 
Javasolja, hogy  a  gyermekorvosi és fogorvosi feladatok ellátásáról szóló feladatellátási szerződések eddig általuk 
el nem fogadott, a feladat finanszírozására vonatkozó részét fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 
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9/2013. (I. 31.)  HATÁROZATOT 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  a  házi  gyermekorvosi  és  a  fogorvosi 
feladatok  ellátásáról  szóló  feladatellátási  szerződések  eddig  általa  el  nem  fogadott,  a  feladat 
finanszírozására vonatkozó részét elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Badacsonytomaj város polgármesterét tájékoztassa.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik polgármester 
Az ülést   10.30 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Csabáné Varga Anikó képviselő
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