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

Iktatószám:Krs/207-23/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  december  17.
napján 08:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

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

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

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

dr. Szabó Tímea jegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Lenner  István,  polgármester:  Tisztelettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a
Képviselő-testület  4  fővel  jelen  van,  a  testületi  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Kuti
Istvánné képviselő előzetesen jelezte elutazása okán történő távolmaradását.

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyeknek a megtárgyalását javasolja.

Kéri, hogy aki a napirendi pontokat el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

141/2019. (XII.17.) HATÁROZATA

A 2019. december 17-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
december 17-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak
szerint határozza meg:

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

II. Házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási
szerződés módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Lenner István,  polgármester:  A múltkori  közmeghallgatás  alkalmával  ezt  megbeszélték,
négy módosítás, illetve kiegészítés történt, a 8 napra történő kifüggesztés is megtörtént. Most
arról kellene szavazniuk, hogy elfogadják-e ezt a módosítási javaslatot.

Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  el  tudja fogadni  a módosítási  javaslatot,  az  kézfeltartással
jelezze.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 4/2018. (IV.5.) számú önkormányzati rendelete módosí-
tásáról

II.     Házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződés módosítása

Lenner István, polgármester:  Gondolja,  hogy mindenki tudja,  amióta Sellyei  Doktor  Úr
elhunyt, azóta Dr. Karasszon Diana látja el a feladatot Badacsonytomajon. Nem tudták még
teljes  mértékig  megoldani,  hogy  ki  legyen  a  gyerekorvos.  Annyit  értek  el,  hogy  2020.
december 31-ig meghosszabbításra  került  a szerződés,  miszerint  a doktornő még egy évig
ellátja ezt a feladatkört. Az előterjesztés tartalmazza a szerződésmódosítást, illetve mindent
ezzel kapcsolatosan.

Gondolja, hogy mindenki elolvasta az előterjesztés anyagát. Elfogadásra javasolja a szerződés
módosítást, úgy érzi, hogy örülhetnek neki, hogy még egy évig lesz orvosuk. A jövőt illetőleg
pedig reméli, hogy majd lesz véglegesebb megoldás is. 

Megkéri a Képviselő-testületet, aki el tudja fogadni a módosítási javaslatot, az kézfeltartással
jelezze.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

142/2019. (XII.17.)  HATÁROZATA

A házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a házi  gyermekorvosi  feladatok
ellátására az ellátási körzetben részes önkormányzatok és a Dr. Karasszon Diana Háziorvos
Kft.  között  2018. október 18-án kötött  feladatellátási  szerződés hatályának módosítását  az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős:     Lenner István, polgármester



Határidő: 2019. december 20. 

Lenner  István: Jegyző  asszonyhoz  fordul  azzal  a  kérdéssel,  hogy  van-e  még  esetleg
valamilyen tájékoztatni, megtárgyalni való?

dr. Szabó Tímea jegyző: Részéről nincsen.  

Lenner  István:  Amennyiben  nincs,  megköszöni  mindenkinek  a  részvételt.  A rendkívüli
nyilvános testületi ülést 08:05 órakor bezárja.

Kmft.

Lenner István       dr. Szabó Tímea
polgármester                                         jegyző


