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

Iktatószám:Krs/207-22/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  december  05.
napján 08:00 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Helye: Balatonrendes Község Kultúrház nagyterme (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)

Jelen vannak: Lenner István polgármester
 Schöck Ferencné alpolgármester
 Csabáné Varga Anikó képviselő
 Kuti Istvánné képviselő
 Péringer Martina képviselő

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:

Kiss Tibor műszaki ügyintéző

A hanganyagot rögzítette:  Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Lenner  István,  polgármester:  Tisztelettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a
Képviselő-testület  teljes  létszámmal,  azaz  5  fővel  jelen  van,  a  közmeghallgatás
határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja,  hogy a  meghívóban szereplő  napirendi  pontot  tárgyalják  meg.  Aki  a  napirendi
pontot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

136/2019. (XII. 05.) HATÁROZATA

A 2019. december 05-i közmeghallgatás napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  2019.
december 05-i közmeghallgatás napirendi pontját az alábbiak szerint
határozza meg:

I.  A  településkép  védelméről  szóló  4/2018.  (IV.5.)
önkormányzati rendelet módosítása, véleményezése
Előterjesztő: Lenner István, polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

I. A településkép védelméről szóló 4/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosítása, 
véleményezése

Lenner István, polgármester:  Gondolja, hogy mindenki olvasta az előzetesen megküldött
közmeghallhatás anyagát. Négy paragrafust érintően történt módosítás, kiegészítés.

Megkérdezi, hogy igényli-e valaki, hogy felolvassa?

A testület megköszöni, mindenki olvasta, a felolvasást nem igénylik.

Amennyiben megszavazzák, 8 napra véleményezésre bocsátják a lakosság részére, amely idő
alatt bárki véleményezheti.

Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  egyetért  a  rendelettervezettel,  és  el  tudja  fogadni,  az
kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

137/2019. (XII.05.)  HATÁROZATA

a településkép védelméről szóló 4/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelet
 módosításának véleményezéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
4/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét megismerte azt a partnerségi
egyeztetésben résztvevők számára 8 napra véleményezésre bocsátja.

Felelős:    Lenner István polgármester
Határidő: azonnal

 
Lenner István: Amennyiben nincs több kérdés megköszöni mindenkinek az észrevételeket és
a megjelenést. A közmeghallgatást 08:06 órakor bezárta.

Kmft.

Lenner István       dr. Szabó Tímea
polgármester                                         jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

       Kiss Tibor
           műszaki ügyintéző


