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

Szám:  Krs/584-16/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  szeptember 28. napján
09:00 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  sürgősséggel,  telefonon  történt
összehívásának az oka, hogy a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra benyújtható pályázat
határideje szeptember 30., valamint a gyermekorvosi feladatok ellátására is megoldás kell október 19-
től, ezért kell sürgősséggel ülést tartani. 
Javasolja napirendi pontként megtárgyalni a pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására című napirendet, valamint a gyermekorvosi feladatok ellátása
2018. október 19-től című napirendet.  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
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94/2018. (IX. 28.) HATÁROZATA

A 2018. szeptember 28-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember
28-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:

 
I.    Pályázat  benyújtása  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II.  Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I.   Pályázat  benyújtása  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
költségvetési támogatására

Fuchs Henrik, polgármester: Amint azt az előterjesztés is tartalmazza, Balatonrendes Önkormányzata
2017-ben is már és az idei évben is kevesebb állami támogatást kapott  a 2016. évben megemelkedett
adóerőképesség  miatt,  valamint  elesett  több  pályázati  lehetőségtől  is,  azonban kötelezően ellátandó
feladatait  el  kellett  látnia,  működőképessége  megőrzéséhez  saját  forrást  kell  előteremteni.  Ez
eredményezte az idei évben azt,  hogy az Önkormányzatnak likvid folyószámla-hitelt kellett felvennie.
Mindezekre és az előterjesztésben írtakra tekintettel  javasolja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását, a költségvetési támogatás igénylését. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.  

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs  kérdés,  vélemény,  úgy  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslat elfogadását szavazásra teszi fel. Aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

95/2018. (IX. 28.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2018.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Ktv.),  3.  melléket  I.  10.  pont  szerinti
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támogatási  igényt  nyújt  be  a  2018.  évi  települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
támogatására.

A pályázat  keretében  az  önkormányzat  működőképességének  megőrzése  és  a  feladatai  ellátását
veszélyeztető  helyzet  elhárítása  érdekében 891 500,-  Ft  összegű  vissza  nem térítendő  költségvetési
támogatás igénylését hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

II.  Gyermekorvosi feladatok ellátása 2018. október 19-től 

Fuchs Henrik, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Jegyzője kereste  meg az Önkormányzatot,  hogy a gyermekorvosi feladatot  jelenleg helyettesítésben
ellátó Dr. Karasszon Diána jelezte, hogy a helyettesítést 2018. október 18. napjáig tudja ellátni, utána
már nem. Tehát október 19-től meg kell oldani a gyermekorvosi ellátást és ezzel összefüggésben több
döntést  is  meg  kell  hozni,  amit  az  előterjesztés  is  tartalmaz.  Javasolja  a  Képviselő-testületnek  az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Kérdés nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását szavazásra teszi
fel. Aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

96/2018. (IX. 28.) HATÁROZATA

Gyermekorvosi feladatok 2018. október 19-től történő ellátásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. felhatalmazza  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatát  a  gyermekorvosi  helyettesítéshez

szükséges feladatok elvégzésére és a működési engedélyeztetési eljárás lefolytatására, továbbá a
feladatellátási megállapodás aláírására,

2. felhatalmazza  Krisztin  N.  László  polgármestert,  hogy ha  van jelentkező  a  feladatra,  akkor
tárgyaljon a gyermekorvosi helyettesítésről és kerüljön előkészítésre a feladatellátási szerződés,
és azt küldje meg Balatonrendes önkormányzat képviselő-testülete részére is,
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3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fentiekben szükséges intézkedések megtételére,
4. a  helyettesítő  orvos  és  asszisztens  megléte  esetén,  felhatalmazza  Krisztin  N.  László

polgármestert  a  működési  engedélyeztetési  eljárás  lefolytatására,  majd  ezt  követően  a
finanszírozási szerződés megkötésére,

5. tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  az  önkormányzat  nem  talál  a  gyermekorvosi  feladat
elvégzésére vállalkozó orvost, felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot az illetékes Népegészségügyi Intézettel helyettesítő orvos kijelölése céljából.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő:  2018. október 5.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Több  napirend  nem lévén megköszöni  a  részvételt  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 09:08 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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