
BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 30- i  nyilvános   ülésén,  a 
Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 
          Kuti Istvánné képviselő 
          Lezsák Mihály képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
                       Csabáné Varga Anikó képviselő

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó
           Kovácsné A.Katalin jkv.v.
           Sütő Árpád építésügyi előadó
           Szőke Csabáné, Szabó Jolán  Felügyelő Bizottság tagjai.
           Kardos Gábor közkezdeményező           
           Kuti István Balatonrendes Hegyközség volt elnöke.
           Bíró József  Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközségi Elnök.

Takács Ferenc polgármester  :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az ülés  6 fővel határozatképes,  11.15 órakor megnyitja. 
A mai napon érkezett anyag a Települési Környezetvédelmi Program tárgyában benyújtott pályázattal 
kapcsolatban, melyet a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása után javasolja a napirendi pontok 
közé felvenni, mivel a meghívóban szereplő napirendi pontokra meghívott személyeket ezen időpontokra hívták 
meg.  
Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközségi Elnök kérelme bérleti szerződés
felbontása iránt. 

2.   2,7 hektáros ingatlan művelési ágból való kivonása.  
3.  16/2008. /I.25./  KT.határozat felülvizsgálata.  
4.   Honlapra érkezett árajánlat elfogadása. 
5. Kultúrház internethálózatának kiépítése.
6. Révfülöpi Iskolaszék kérelme. 
7. Pályázat benyújtása a szüreti felvonulásra. 
8. 2/2008. /II.15./ önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása. 
9. 100/2008./V. 13./ KT. határozat módosítása. 
10.  Vegyes ügyek. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  6 igen szavazattal egyetértett. 

1. Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközségi Elnök kérelme bérleti szerződés  
felbontása iránt. 

Takács Ferenc polgármester  A képviselő-testület 37/2008. (II.15.) KT. határozatában – Kuti Istvánné Képviselő 
Asszony indítványára, melyben Kuti István Hegyközségi Elnököt képviselte – döntött arról, hogy a Balatonrendesi 
Hegyközség részére 2008. március 1-től  2009. március 1-ig terjedő időtartamra  az Információs Irodát 100.000 Ft 
bérleti díj ellenében bérbe adja. 
Kuti Istvánné képviselő  elmondta a 2008. február 15-i  képviselő-testületi ülésen, hogy az Információs Irodában - 
melyet  huzamosabb  ideig  családtagja  bérelt  Információs  Iroda  működtetése  céljából  -    a  Balatonrendesi 
Hegyközség  részére  díjmentesen  biztosított  helyet.  Mivel  időközben  a  bérleti  szerződést  felmondták  az 
önkormányzatnál,  így a megüresedett  épületet  a  Balatonrendesi  Hegyközség kibérelné az önkormányzattól.   A 
testület ennek akadályát nem látta és az épületet bérbe adta. 
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Bíró József Hegyközségi  elnök levelében leírja,  hogy a megszűnő hegyközségek így a balatonrendesi is 2008. 
február 02. napja után semmilyen szerződést nem köthettek, átutalást nem folytathatnak. Egyben hivatkozik a 
Hegyközségi  Közgyűlés  8/2008.  02.  08.  számú  határozatával  elfogadott  Egyesülési  szerződésre.  Hivatkozott 
Egyesülési  szerződést  hivatalunk  megkérte  Bíró  József  Hegyközségi  Elnöktől,  melynek  2.  pontja  rögzíti  a 
megszűnés időbeli hatályát, mely vonatkozik a Hegyközség Elnökére is. Ennek alapján az Egyesülési szerződés 
aláírásának  napját megelőző nap, azaz 2008. február 7.  napjával megszűnik  a jogosítványa. 

A bérleti szerződést önkormányzatunk Balatonrendesi Hegyközség Elnökével (Kuti Istvánnal) 2008. március 1. 
napjával  kötötte meg az aláírás tanúsága szerint,  mely alapján a Hegyközség Elnökének (Kuti István) jeleznie 
kellett volna, hogy Egyesülési szerződésükből fakadóan aláírási joggal nem rendelkezik. 

A Balatonrendesi hegyközség 2008. 02.22-én a Balatonrendesi Önkormányzat által kibocsátott számlát 2008. 02. 
25-én teljesítette. (ennek jogalapja a 37/2008. (II. 15.) számú KT határozat volt) 

Bíró  József  Hegyközségi  Elnök  kérte  a  polgármestert,  hogy  az  összeget  utalják  vissza  Badacsonytördemic-
Lábdihegy  számlájára,  ellenkező  esetben  a  jogosulatlan  átutalás  miatt  eljárás  megindítását  kezdeményezi 
érvénytelen szerződés címén a hegyközség előző elnökének jogtalan kötelezettségvállalása folytán. 

Lezsák Mihály képviselő   A határozati javaslattal egyetért, 80.000 Ft-ot fizessenek vissza. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  A 100 e. Ft-nak örült, mint bevételnek, hiszen az önkormányzatnak sok kiadása 
van. Nem gondolta, hogy ebből probléma lesz. Az önkormányzat jóhiszeműen járt el. A pénzt utalják vissza és a 
könyvtárban ingyen biztosítsanak helyet. 

Kuti Istvánné képviselő   Az irodát a lánya bérelte, amelyre előbérleti joga volt  2008.augusztus 31-ig. Tovább 
bérelné hasonló kondiciókkal és továbbra is biztosítana helyet a hegyközségnek. 

Bíró József   Minden falu ingyen ad helyet a hegybírónak, csak Balatonrendes lóg ki a sorból. A fogadóóra díjaként 
a 4.000 Ft-ot soknak tartja. Megköszöni ha visszautalják a pénzt. 

Kuti István  Amit átutalt a Balatonrendesi szőlőgazdák pénze volt. A közös hegyközség az összes pénzt elakarja 
vinni, a többieknek pedig állami támogatást kell kérni. Véleménye szerint utalják vissza a pénzt.  

Takács  Ferenc  polgármester  Fentiekre  tekintettel  javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  képviselő-testület 
37/2008./II.15./  KT. határozatát vonja vissza és a 100.000 Ft-ot fizesse vissza, és felkérik a hegybírót,  hogy a 
könyvtárban  továbbra  is  tartson  fogadóórát,  melyet  térítésmentesen  biztosítanak  részükre.   Kéri  a  testület 
szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1  ellenszavazat és  1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi 

108/2008. (V.30.) KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2008./II.15./ KT. határozatát visszavonja és a 
Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközség  (8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.) 72800030-15305497 
számú számlájára   100.000 Ft összeget  15 napon belül visszautalja. 

Egyben a 2008. március 1-én Balatonrendes Község Önkormányzata és Balatonrendes Hegyközség között 
megkötött bérleti szerződést semmiség okán felmondja.

A  képviselő-testület  felkéri  a  hegybírót,  hogy  a  könyvtárban  továbbra  is  tartsa  meg  a  fogadóóráit.  A 
könyvtár helyiséget díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 
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2. 2,7 hektáros ingatlan művelési ágból való kivonása.    

Takács Ferenc polgármester   Az önkormányzat vállalta a Hullám utcai ingatlanok tekintetében a tulajdonos-
társakkal szemben az ingatlan belterületbe vonását. A belterületbe vonás menetét az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. A várható földvédelmi járulék mértéke  2.079.720 Ft. 
A belterületbe vonás érdekében a szükséges térképészeti munkálatok elvégzésére kért árajánlatot, melynek 
benyújtási határideje:  2008. június 13. 

Javasolja, hogy a Balatonrendes  03/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása érdekében a Tapolcai Körzeti 
Földhivatalnál  /8300 Tapolca, Hősök tere 11./ kezdeményezzék a termőföld más célú hasznosítását. 
Az eljáráshoz szükséges díj és a térképmásolat költségét az önkormányzat a 2008. évi  költségvetése terhére 
biztosítsa. A képviselő-testület  hatalmazza fel a polgármestert  a 03/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó más célú 
hasznosítást engedélyező határozatban a törvény által meghatározott  2.079.720 Ft földvédelmi járulék 
megfizetésére.  
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

109/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a polgármestert, hogy a Balatonrendes 
03/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása érdekében a Tapolcai Körzeti Földhivatalnál  /8300 Tapolca, Hősök 
tere 11./ kezdeményezze a termőföld más célú hasznosítását. 
Az eljáráshoz szükséges díj és a térképmásolat költségét az önkormányzat a 2008. évi  költségvetése terhére 
biztosítja. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a 03/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó más célú 
hasznosítást engedélyező határozatban a törvény által meghatározott  2.079.720 Ft földvédelmi járulék 
megfizetésére.  

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos. 

Tóth Zsuzsanna  Tájékoztatja a testületet, hogy  a mai napon illetve 2008. június 16.napjától várhatóan hogyan fog 
alakulni az önkormányzat pénzügyi helyzete, mivel a szeméttelepi bevételek nem az önkormányzathoz fognak 
befolyni, de fix kiadások továbbra is felmerülnek. 
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásulvette. 

3. 16/2008. /I.25./  KT.határozat felülvizsgálata.    

Takács Ferenc polgármester   A 16/2008. /I.25./ KT. határozat részét képezi az Ábrahámhegy-Balatonrendes 
Községek Körjegyzőségén folyó forgalomszabályozási eljárás, melynek kérte a felfüggesztését a mai napig, mivel 
a Basalt-Középkő Kőbányák Kft.   képviseletében Laub Ernő úrral folytatott többszöri megbeszélés alapján 
megállapodtak, hogy a mai ülésre a forgalomkorlátozás vonatkozásában javaslatot tesz. 
Felolvassa a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. levelét, amely szerint az önkormányzat nem tájékozódott a terveikről. 
Laub Ernővel telefonon beszélt, és mondta, hogy nem érdekli őket ha az önkormányzat a Strand utcára kiteszi a 
forgalomkorlátozást. Kérte a Bányász utcára addig a táblát ne tegyék ki, amíg a környezetvédelmi engedélyt nem 
kapják meg. Ha megkapják az engedélyt újra tárgyalnának. 

Kuti Istvánné képviselő  Tegnap Bányaügyi Bizottsági ülés volt és kérik a képviselő-testületet, hogy a 
súlykorlátozó és sebességkorlátozó táblák kerüljenek ki. A bánya részéről jószándékot nem látnak. 

Lezsák Mihály képviselő  A bányának kellett volna a kapcsolatot felvenni az önkormányzattal.  

Sütő Árpád építésü ea.:  Május 31-én volt bejárás és polgármester úr kérte az eljárás felfüggesztését a mai ülés 
napjáig. 
A képviselő-testület tudomásul vette Sütő Árpád tájékoztatását. 
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Fuchs Henrik alpolgármeste  A bánya úton az 5 tonna súlykorlátozó tábla kihelyezésén el kell gondolkodni, mivel 
ez a szeméttelepre való bejutást is megnehezíti. Egy Ifa teherautó 5 tonna önsúlyú, rakottan 10 tonna. 

Kardos Gábor közkezdeményező  Javasolja, hogy a képviselő-testület a 16/2008. /I.25./ KT. határozatát tartsa fenn. 
A határozatban dátum nincs, csak a „haladéktalanul” szöveg a táblák kihelyezésére. A   30 km/óra 
sebességkorlátozó tábla átgondolandó, Horváth József rendőrzászló szerint csak akkor van visszatartó ereje, ha a 
sebesség túllépésénél a rendőrség is jelen van, vagy az kamerával rögzítve van.
 
A Körjegyzőséghez B-55-20/2008.számon benyújtotta a közigazgatási eljáráshoz az ügyféli írásbeli 
iratkiegészítést.
A jelen hozzászólásában hivatkozott iratok a körjegyzőségen rendelkezésre állnak. 
A Veszprém Megyei Főügyészségtől levelet kapott, melyben tájékoztatták, hogy az ügyészség megvizsgálta az 
általa benyújtott iratokat, amely során a Bányakapitányság részéről mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést 
állapított meg. A bánya műszaki-üzemi tervéhez a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség csak 2007. december 31-ig adott szakhatósági hozzájárulást. 
Az ügyészség intézkedett, hogy a Bányakapitányság a bányavállalkozó bányászati tevékenységének folytatását 
függessze fel. 

Takács Ferenc polgármester   Miért kellene konfrontálódni a bányával, úgy sem szállítanak semmit. Indulatok 
elszabadulnak, kár éri a szeméttelep bevételét is. 
 
Javasolja, hogy  a Strand utcában az 5 tonna súlykorlátozó táblát és a 30 km/óra sebességkorlátozó táblát azonnali 
hatállyal helyezzék ki. A Bányász utcában a  30 km/óra sebességkorlátozó táblát helyezzék ki, az
5 tonna súlykorlátozó tábla kihelyezését ideiglenesen függesszék fel. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

110/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 16/2008. /I.25./ határozat felülvizsgálata során 
az alábbiak szerint határozott: 
A Strand utcában az 5 tonna súlykorlátozó táblát és a 30 km/óra sebességkorlátozó táblát azonnali hatállyal 
kihelyezi. 
A Bányász utcában a  30 km/óra sebességkorlátozó táblát kihelyezi, az 5 tonna súlykorlátozó tábla 
kihelyezését ideiglenesen felfüggeszti. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a  Körjegyzőségnél mint közútkezelőnél folyó forgalomkorlátozási 
eljárás módosítását kezdeményezzék,  a  Strand utcában az 5 tonna súlykorlátozó táblát és a 30 km/óra 
sebességkorlátozó táblát azonnali hatállyal való kihelyezése, a  Bányász utcában a  30 km/óra sebességkorlátozó 
tábla kihelyezése tárgyában. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2  ellenszavazat mellett  és 
tartózkodás  nélkül meghozta az alábbi 

111/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek 
Körjegyzőségénél mint közútkezelőnél folyó forgalomkorlátozási eljárás módosítását kezdeményezi az 
alábbiak szerint: 
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A Strand utcában az 5 tonna súlykorlátozó tábla és a 30 km/óra sebességkorlátozó tábla azonnali hatállyal 
való kihelyezését. 
A Bányász utcában a  30 km/óra sebességkorlátozó tábla kihelyezését.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos. 

Csabáné Varga Anikó képviselő   12.45 órakor eltávozott. 
 

4. Honlapra érkezett árajánlat elfogadása.   

Takács Ferenc polgármester   Herceg Zoltántól a  honlap újraszerkesztésére  árajánlatot kért be, melyet ismertet a 
testülettel. Az árajánlat tartalmazza a honlap teljes elkészítését, bemutatását, grafikai arculat tervezés, kivitelezés, 
programozás, adatbázis kezelés, a honlaphoz szükséges digitális fényképes elkészítése, a honlap 
keresőrendszerekbe regisztrálása, népszerűsítése. 
Az árajánlat összege bruttó  180.000 Ft, javasolja, hogy ezt fogadja el a testület és bízzák meg a feladattal Herceg 
Zoltán informatikust. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

112/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Herceg Zoltán informatikus / Ábrahámhegy, 
Patak u. 44.szám alatti lakos / ajánlatát a Balatonrendesi honlap újraszerkesztésére elfogadja, bruttó 
240.000 Ft összegben, amely magában foglalja a két idegennyelvi változatot is. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos. 

5. Kultúrház internethálózatának kiépítése.  

Takács Ferenc polgármester   A könyvtárban nem működik az internet, az ENTER Számítástechnikai Szaküzlet és 
Szerviztől  /8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1./ kért ajánlatot a vezetékes és vezetékmentes hálózat kiépítésére. 
Az ajánlat szerint bruttó  110.520 Ft-ért végeznék el. 
Javasolja, hogy fogadják el az ajánlatot, kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

113/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az ENTER Számítástechnikai Szaküzlet és 
Szerviz  /8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 1./ árajánlatát  a könyvtár internet bekötési munkáira elfogadja. 
Az árajánlat összege:  bruttó  110.520 Ft.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos. 

Kuti Istvánné képviselő  Elmondja képviselő-társainak, hogy a jövőben jobban és körültekintőbben figyeljenek oda 
a kiadásokra, ebben saját magát is hibásnak tartja, önkritikát gyakorol. 
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6. Révfülöpi Iskolaszék kérelme.   

Takács Ferenc polgármester   A Révfülöpi Iskolaszék kérelmet nyújtott, hogy a pedagógusnap megszervezésének 
költségeihez az önkormányzat járuljon hozzá. Javasolja, hogy 5.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak.
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

114/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Iskola kérelmére az alábbiak szerint 
döntött: 
A Révfülöpi Iskolaszéket  5.000 Ft összeggel támogatja  a pedagógus nap megszervezésének  költségeinek 
csökkentésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatói szerződés megkötésére. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos. 

7.  Pályázat benyújtása a szüreti felvonulásra. 

Takács Ferenc polgármester   A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz lehet pályázatot benyújtani a 
rendezvényekre.  A kistérségi társulás 3, 3  millió forint keretösszeget biztosít, melyre egy pályázó maximum 
100.000 Ft összegű pályázatot nyújthat be. Javasolja, hogy a szüreti felvonulás rendezvény lebonyolítására 
nyújtsanak be pályázatot. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

115/2008. /V. 30. /  KT. határozatot 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonrendesi  Önkormányzat   által 
megrendezésre kerülő  2008. évi "Szüreti felvonulás" rendezvényre pályázatot nyújt be a Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz, /székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. /

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   bruttó  100.000  Ft   /azaz:  egyszázezer 
forint / összegű vissza nem térítendő támogatásra nyújt be pályázatot. 

Felelős: Takács Ferenc  polgármester  Határidő: folyamatos. 

8.    2/2008. /II.15./ önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása. 

Takács Ferenc  polgármester   A települési környezetvédelmi program tárgyában benyújtott pályázat 
vonatkozásában 2008.május 30-án érkezett hiánypótlás alapján a projektet a tárgyévi költségvetésben nem a 
tartalékkeret terhére, hanem nevesítetten a beruházások között kell szerepeltetni, ezért a 2008.évi költségvetési 
rendeletet módosítani szükséges.  Javasolja, a költségvetési rendelet módosítására készített tervezet elfogadását. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi

8/2008. /VI. 3./ r e n d e l e t é t 
a 2/2008./II.15./ költségvetési rendelet módosításáról. 
/1.sz.mell. / 
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9.     100/2008./V. 13./ KT. határozat módosítása.

Takács Ferenc polgármester  A 100/2008./IV.29./ KT határozat alapján „ Települési Környezetvédelmi Program” 
tárgyában került pályázat benyújtásra. Fenti tárgyban 2008.május 30-án érkezett hiánypótlási felhívás, mely szerint 
a 47/2008./III.5./ a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a 
vis  maior  tartalék  felhasználásának  részletes  szabályairól  szóló  Kormányrendelet  18§  (4)  bekezdése  szerint 
környezetvédelmi program elkészítése esetében az adható támogatás mértéke az alap támogatási mértékkel (70%) 
egyezik meg, így 10% többlettámogatás nem ítélhető meg.
Ennek eredményeképpen a határozat módosítására van szükség az alábbiak szerint:

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 288.000

Hitel

Támogatásból igényelt összeg 672.000

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás

Összesen: 960.000

A beruházás bruttó összköltsége 960.000Ft, melybõl Ábrahámhegy Község Önkormányzat bruttó
547.200Ft részt vállal, mely összeg 164.160Ft saját erõbõl és 383.040Ft támogatási részbõl áll, Balatonrendes 
Község Önkormányzat bruttó 412.800Ft részt vállal, mely 123.840Ft saját erõbõl és 288.960Ft támogatási 
összegbõl tevõdik össze.

A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az Önkormányzat  2008. évi költségvetéséről  szóló 
8/2008/VI.3./ számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
meghozta az alábbi 

                               116/2008./V.30./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 100/2008./IV. 29./ KT határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 288.000

Hitel

Támogatásból igényelt összeg 672.000

Egyéb támogatás (nevesítve)

Egyéb forrás

Összesen: 960.000

A beruházás bruttó összköltsége 960.000Ft, melybõl Ábrahámhegy Község Önkormányzat bruttó
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547.200Ft részt vállal, mely összeg 164.160Ft saját erõbõl és 383.040Ft támogatási részbõl áll, Balatonrendes 
Község Önkormányzat bruttó 412.800Ft részt vállal, mely 123.840Ft saját erõbõl és 288.960Ft támogatási 
összegbõl tevõdik össze.
A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét az Önkormányzat  2008. évi költségvetéséről 
szóló   8/2008/VI. 3./ számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

10. Vegyes ügyek. 

Takács Ferenc polgármester   
Kéri a hivatalt, hogy nézzen utána hogy állnak a pályázatok, mivel azok figyelésével megbízták az EU Pályázatíró 
Központot. 
A játszótérre lehet pályázatot benyújtani, Bencze Katalin részéről kapott egy pályázatot. 

Sütő Árpád építésügyi ea.:   Az ingatlan ahol a játszótér van magántulajdonban van, a tulajdonostársak nem írták 
alá a megállapodást. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A Westel adótorony ügyében a levelet az elbirtoklás kezdeményezésére az 
ügyvédnőnek elküldték és kérték, mondja el, hogy neki mi a meglátása. Az ingatlan-tulajdonos pénzt remél a 
Westel torony miatt. A képviselő-testület  88/2008. /IV.25. / KT. határozatában  kezdeményezte a Tapolcai Városi 
Bíróságon Tóth Lászlóné  Kővágóörs, Jókai u. 56. sz.alatti lakos  0238 hrsz-ú ingatlanának elbirtoklását.
A Balatonrendesi Kommunális Hulladéklerakó területének egy része –több mint 15 éve - a Balatonrendes 0238 
hrsz-ú ingatlanon van, amely Tóth Lászlóné tulajdonát képezi. 

Takács Ferenc polgármester   A csatorna III.ütem megvalósítására a jelenleg rendelkezésre álló 9 millió Ft kevés, 
miért nem adja oda a pénzt a Víziközmű Társulás. Ennek a jogi helyzetét le kellene tisztázni. 
Kérdezi, hogy a szeméttelepre vásárolt munkagép számlája megérkezett-e az önkormányzathoz? 
Kérdezi még, hogy Gáspár Tamás egyhavi megbízási díja kifizetésre került-e? 

Fuchs Henrik alpolgármester  A társulás közgyűlése dönti el, hogy visszaadják-e a pénzt az önkormányzatnak. Az 
önkormányzat döntött arról, hogy a terveket nem adja át. Az önkormányzat megvalósíthatja a csatornát hitelből is, 
akkor a Víziközmű Társulás azonnal feloszlik és kötelesek fizetni. 
A munkagépet a Rendesi Kft. vásárolta a számla oda kell, hogy érkezzen. 

Tóth Zsuzsanna Gáspár Tamás megbízási díjáról írásban értesíti a hivatal a testületi tagokat. 

Tájékoztató: 

Szemétszállítási díj hátralékról.

Takács Ferenc polgármester   A hulladékszállítás összesen  210 ingatlanból történik. Ebből 20 ingatlan külterületen 
található. 2007.december 31-én a kintlévőség  35.512 Ft volt. A fizetési felszólítás a hivatal részéről minden 
esetben megtörtént. A 2008. évi hulladékszállítási díjak befizetése  80 %-ban  megtörtént, mivel a nyaralótulaj-
donosoknak a 7 hónapra esedékes díjat egy összegben kell befizetni.  A még nem fizetők 90 %-a külföldi, vagy ott 
tartózkodó, de az előző éveket figyelve, a nyár folyamán a szállítási díjat ők is befizetik. A jó fizetési morál annak 
köszönhető, hogy az előző évekhez hasonlóan a nyaralótulajdonosok csak a szemétszállítási díjat igazoló befizetési 
postautalvány bemutatásával vehetik át az emblémával ellátott műanyag zsákokat.   

Takács Ferenc polgármester Az ülést  14.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna            Takács Ferenc  
pénzügyi főmunkatárs polgármester 
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