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

Szám: Krs/207-8/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  május 06. napján 10:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  Kultúrház 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: Horváth Hajnalka 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  Balatonrendes  vonatkozatásában  a  főépítész  összeférhetetlensége,
betegsége,  vagy egyéb  okból  történő  akadályoztatása  esetén  helyettes  főépítész  alkalmazása  válik
szükségessé,  a  főépítészi  feladatok  folyamatos  ellátásának  érdekében.  Ezért  ezzel  kapcsolatban
szükséges a mielőbbi döntéshozatal.
Kéri, aki a napirendi pontot 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

52/2019. (V. 06.) HATÁROZATA

A 2019. május 06-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 06-
i rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  Balatonrendes vonatkozásában főépítészi feladatok folyamatos ellátására

helyettes főépítész alkalmazása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

I.  Balatonrendes  vonatkozásában  főépítészi  feladatok  folyamatos  ellátására  helyettes
főépítész alkalmazása

Fuchs  Henrik,  polgármester: A tavalyi évben döntött  a  Képviselő-testület  a  településkép védelmi
rendelet  elfogadásáról,  mely rendelet  alapján a  településképi eljárások,  szakmai jellegű konzultációk
lefolytatására, döntések előkészítésére főépítész alkalmazása mellett döntött. 

A  mai  napon  a  főépítész  helyettesítésének  megoldásáról  kellene  döntést  hozniuk.  A  főépítész
összeférhetetlensége,  illetve  egyéb  okból  történő  akadályoztatása  esetén  a  főépítészi  feladatok
folyamatos ellátása érdekében helyettes főépítész alkalmazása válik szükségessé a jövőben. 

A főépítész, Epres Róbert helyettesének Dencs Tibor okleveles építészmérnököt javasolja. 

A helyettes főépítész alkalmazását a meglévő – főépítészi feladatok ellátására vonatkozó – megbízási
szerződés módosításával javasolja elfogadásra.

Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az előterjesztés szerinti határozat elfogadását szavazásra teszi
fel. Aki el tudja fogadni és egyetért a megbízási szerződés módosításával, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2019. (V. 06.) HATÁROZATA

A főépítészi feladatellátás helyettesítésére
helyettes főépítész alkalmazásának elbírálásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főépítész összeférhetetlensége, illetve
egyéb  okból  történő  akadályoztatása  esetén,  a  főépítészi  feladatok  folyamatos  ellátása  érdekében
helyettes főépítész alkalmazására vonatkozóan az alábbi döntést hozta:
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A képviselő-testület a főépítészi feladatok helyettes ellátására Dencs Tibor (8255 Balatonrendes, László 
Gyula u. 9.) okleveles építészmérnök alkalmazását elfogadja, és az előterjesztés mellékletét képező 
Megbízási Szerződés módosítását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Több napirend nem lévén,  megköszöni a  részvételt,  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 10:07 órakor bezárja.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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