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

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 15. napján 11:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Kuti Istvánné alpolgármester
                          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  3
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Csabáné Varga Anikó és Perger János képviselők
jelezték távolmaradásukat.
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását. Kéri, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

98/2015. (XII. 15.) HATÁROZATA

A 2015. december 15-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. december 15-
i rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Dr. Pinterits Judit fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez
     Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester
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I.  Dr. Pinterits Judit fogszakorvos kérelme fogászati magánrendeléshez

Fuchs Henrik, polgármester: a badacsonytomaji fogszakorvos, Dr. Pinterits Judit a H-MO-MED Kft.
képviseletében  olyan  kéréssel  fordult  a  Testületekhez,  hogy  magánrendelésre  kívánja  használni  a
szakorvosi rendelőt, azért, hogy fogszabályozási magánrendelést folytathasson, ehhez kéri a Képviselő-
testületek  hozzájárulását.  Badacsonytomaj Önkormányzata  ezzel kapcsolatban számításokat  végzett,
kiszámolta, hogy kb. mekkora költséggel jár ez a plusz üzemeltetés, ezért havi 10.000.- Ft bérleti díjat
javasol a H-MO-MED Kft. részére megállapítani a rendelő és a váró használatáért. 
A kérdés, hogy ezekkel a feltételekkel a Testület hozzájárul-e a magánrendelés működéséhez. 

Kérdése,  hozzászólása  van-e  ezzel  kapcsolatban  valakinek?  Amennyiben  nincs,  aki  egyetért  a
megfogalmazott határozati javaslat elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  annyival egészítené ki, hogy az anyagban az szerepel, hogy december 1-től
lenne a módosítás, de beszélt a badacsonytomaji jegyzővel és abban maradtak, hogy nem december 1-től
hanem az aláírás napjától élne a szerződés módosítás. 

Fuchs Henrik, polgármester: ezekkel a kiegészítésekkel javasolja a határozati javaslat elfogadását. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

99/2015. (XII. 15.) HATÁROZATA

Az egészségügyi alapellátás részét képező, területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok
egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására kötött feladatellátási 

szerződés módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. a  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  kizárólagos  tulajdonát  képező  badacsonytomaji

2471.  hrsz-ú,  természetben  a  8258  Badacsonytomaj,  Kert  u.  18.  szám alatt  lévő  331  m2
térmértékű Egészségház ingatlanból
a)  fogorvosi váró 18,54 m2
b)  fogorvosi rendelő 24,42 m2
c)  férfi wc 6,72 m2
d)  női wc 6,72 m2
e)  közlekedő folyosó 6,3 m2
Összesen: 62,7 m2
térmértékű helyiségek magánrendelésben végzett  fogszabályozási tevékenység nyújtása céljából
történő  használatához  a  H-MO-MED  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (székhelye:  8296
Hegyesd, Petőfi utca 55.; adószám: 14222241-1-19; képviseli: dr. Pinterits Judit fogszakorvos,
egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 503444; Cgjsz.: 19-09-510153) részére hozzájárul és a

2



2014.  június  2.  napján  kelt,  az  egészségügyi  alapellátás  részét  képező,  területi  ellátási
kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására
kötött feladatellátási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2. felhatalmazza a  polgármestert  az  előterjesztés  szerinti feladatellátási szerződés  módosításának
aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  elfogadásra: azonnal
                  szerződéskötésre: 30 nap

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 11.04 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző
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