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

Ikt.szám:  67-162/1 /2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 14-i  nyilvános  ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

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 
             Kovácsné A. Katalin jkv.v.

 
Jelen  voltak még:  Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 
        Kardos Gábor közkezdeményező

                  Sütő Árpád műszaki előadó
     

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket, az  ülést  9.30 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés  határozatképes.

Kuti Istvánné képviselő  Javasolja a 9. 14. és 15. napirendek összevonását, mivel azonos témájuak valamint a 4. és 
5. napirend megcserélését, először az adóemelést tárgyalják, mivel ha emelnek az emelés mértékét már be lehet 
dolgozni a költségvetési koncepcióba. 
A Vegyes ügyek között szerepel Gáspár István levele, amennyiben  ha a levél nem tartozik a képviselő-testületre 
van-e értelme megvitatni. Ha viszont a képviselő-testületi tagok munkáját érinti meg kellett volna kapniuk. 

Lezsák Mihály képviselő  Kéri a levél ismertetését, úgy hallotta a megjegyzések az egész képviselő-testületre 
vonatkoznak. 

Takács Ferenc polgármester  Gáspár Istvánt megkérdezte, és ahhoz adta hozzájárulását, hogy az ülésen felolvassa. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, mivel a képviselő-testülettel kapcsolatos, hogy zárt ülés keretében 
tárgyalják. 

Takács Ferenc polgármester  Egyetért az alpolgármester úr javaslatával és ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Balatonrendes Önkormányzat  2008. I-III. n. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Körjegyzőség  2008. I- III. n. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
      Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző 

3. Körjegyzőség  2009. évi költségvetési koncepciójának  I.fordulós tárgyalása. 
      Előterjesztő:Soltész Attila körjegyző 

4.  Helyi adórendeletek 2009. évre történő díjmódosítás lehetőségének  vizsgálata.
       Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester 
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5. Balatonrendes Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának  I. fordulós tárgyalása.
       Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6.  Az   önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. /XII.5./ rendelet 
módosítása. 

      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7.    Körjegyzőség  2009. évi kiemelt céljainak meghatározása. 
       Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző 

8.    2009.évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 
 Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester 

9. „Rendesi” Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének levele.
       Tájékoztató a Basalt Középkő Kőbányák Kft-vel szemben benyújtott birtokvédelmi eljárás 
        eredményéről.
       Tájékoztató a Basalt Középkő Kőbányák Kft. által  Balatonrendes Önkormányzattal
        szemben indított birtokvédelmi ügyben. 
       Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

10.  146/2008. /X.7./ és 148/2008. /X.7./ KT. határozatok visszavonása a kommunális hulladék
  lerakó ügyében. 

      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

11. MÁV Zrt.-ével történő megállapodás  a peron magasítására vonatkozóan.
      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

12. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „ keretében játszótér kialakítására, korszerűsítésére 
pályázati lehetőség.  

      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

13. Balatonrendes, Hullám utca  /03/8 hrsz./ térképészeti munkái és az ingatlan további 
hasznosításának ügye.

      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

14.  Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatásáról szóló  50/1999. /III.31./ 
 KT.   határozat visszavonása.  Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

15.  Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. levele.
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

16. Vegyes ügyek.
- közvilágítás korszerűsítés
- gyalogátkelőhely létesítése
- kerékpárút ügye
- Rendezési Terv

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás 
mellett egyetértett.
 
1. Balatonrendes Önkormányzat  2008. I-III. n. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.   
     
Takács Ferenc polgármester  Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a pol-
gármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat háromnegyes éves hely-
zetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
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Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások között az Önkormányzat költségvetésének tervezése 
során  5  fővel  lett  számolva,  melyből  egy  személy  részmunkaidőben  foglalkoztatott.  Ez  a  félévet  követően 
módosult, mivel az Önkormányzat döntése alapján mint tulajdonos létrehozta a „Rendesi Kft.-t” Második félévtől 1 
fő közcélú alkalmazott bérével nőtt az alapilletmények kiadásnem. 
Részmunkaidőben foglalkoztatott bére időarányosan teljesült. 
Jutalom  címén  tervezésre  került  összeg,  mely  a  munkáltatói  jogkör  változása,  illetve  a  dolgozói  állomány 
átcsoportosítása okán következett be, mely meghaladja a tervezettet.
Egyéb költségtérítés az alpolgármester költségátalányát tartalmazza.
Az állományba nem tartozók juttatásai a polgármester az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, mely jelentős 
megtakarítás  mellett  teljesült,  mivel  a  polgármester  úr  megválasztásától  fogva  nem  vette  fel  tiszteletdíját  és 
költségtérítését. 
Az önkormányzat által fizetett járulékok is időarányosan teljesültek. 
Irodaszer, nyomtatvány kiadás a félévi beszámolóhoz képest nem változott (díszhenger, nyugtatömb, népszavazás 
névjegyzék, kp.fizetési csekk, névjegykártya, postabélyeg került itt könyvelésre) 
A folyóirat beszerzés alatt Napló újság került előfizetésre 2008. évre.
Tüzelőanyag költsége gázpalack vásárlását tartalmazza.
Hajtó és kenőanyag beszerzése a Kia tehergépjármű üzemanyagát, motorolaj vásárlást, kenőolaj, kenőzsír kisgépek 
üzemanyagát tartalmazza, mely kiadások a III. negyedévben már nem jelentkeztek. 
Kis értékű tárgyi eszközként forgalmi rend szabályozó táblák kerültek megvásárlásra.
Anyagbeszerzés címén az alább felsoroltak kerültek megvásárlásra: bélyegző, só utakra, virágcsokor, izzósor, hosz-
szabbító, hólapát, villanyszerelési anyag kemencéhez, fűkasza, fűnyíró alkatrész, fűmag, kötél, tisztítószer, pe. zsák 
lakosságnak, damil fej, fenyőpadló padokhoz, kerti csap, festék, vasanyag konténerhez, palánta, horgonyzott lemez 
hirdetőtáblához. 
Az egyéb kommunikációs szolgáltatás a honlap kiépítését, és karbantartását tartalmazza.
Karbantartás, kisjavítás a konténer javítási díját, fűnyíró javítás díját tartalmazza. 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: riasztók készenléti díját, orvosi rendelő takarítását, hóeltolást, rágcsá-
lóirtást, tereprendezést szeméttelepen, szemétszállítás díját tartalmazza. 
A belföldi kiküldetés kompjegy árát (Kia tehergépjármű felülvizsgálata) és népszavazási útiköltség térítést tartal-
mazza.
Reprezentációs költségek között a 2007. év végi karácsonyi  ünnepség áthúzódó számlái, disznóvágás, újévi kö-
szöntő (mely előre nem tervezett kiadás volt) , húsvét, nőnap, ivónap költségei kerültek elszámolásra.
Reklám és propaganda kiadások között a Rendesi lapok nyomdaköltsége, bolt, italbolt hirdetésének költsége, Info 
2008. kiadvány költsége jelenik meg. 
Egyéb különféle kiadás a március 15-i rendezvény zeneszolgáltatásának díját, jegyzőkönyvek bőr kötésének díját, 
kémiai oktatás díját (2 fő részére) tűzoltó készülék ellenőrzésének díját tartalmazza.
Különféle adók díjak között bankköltség, kötelező biztosítás, szeméttelep felügyeleti díja, tagdíjak ( Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége, Kistérség), szennyvízcsatorna III. ütemének vízjogi engedély módosításának díja, pá-
lyázati adatlap díja (Info 2008. kiadvány), vagyonbiztosítás, tulajdoni lap, helyszínrajz díja, felelősségbiztosítás, 
jogi tevékenység díja szerepel. A túllépés oka a 2,7 ha-os terület utáni földvédelmi járulék kifizetése.
A kiadások között az önkormányzat támogatásértékű hozzájárulást ad a Körjegyzőségnek, a révfülöpi iskolának, 
óvodának, a badacsonytomaji iskolának a tanulók után. 
Az Önkormányzat támogatta a Nabe helyi csoportját, a Rozmaring Ág csoportot, a vesebetegek alapítványát, illetve 
a Balatonrendesi kulturális alapítványt. Pénzeszközt adott át a Probio részére a közmunkaprogramban való részvé-
tel címén. 
Az Önkormányzat  működési  támogatást  nyújtott  a  lakosságnak a csatornaközmű 15%, illetve  25% állam által 
finanszírozott  részével  505e  Ft  értékben.  Ez  a  Magyar  Államkincstártól  való  lehívás  után  kerül  kifizetésre  a 
lakosság részére. 
Módosított előirányzatként szerepel a Rendesi Kft. részére adott alaptőke (68/2008. /IV.25./ Kt. határozat alapján) 
illetve a Rendesi Kft. részére átadott tagi kölcsön (72/2008. /IV.25./ Kt. határozat alapján) összege.
A felújítások között a harangláb felújítása szerepel.
Beruházási kiadásai között a szennyvízcsatorna beruházás III. ütem-nél szereplő összeg a III. ütem tervek készíté-
sét tartalmazza, illetve elkészült a szeméttelepen a gázkibocsátásokról a szakvélemény.
Gépek, berendezések között számítógép, illetve fűkasza került vásárlásra, valamint figyelőkút kivitelezése is meg-
történt.
Az önkormányzat helyi adói a tervezetten felül folytak be a teljesítést vizsgálva. Jelenleg is van adó a számlákon, 
mely még nem került átutalásra a költségvetési számlára.
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Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkormányzat 
számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása. 
A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak állam által támogatott 
része. 
A központi előirányzatok a 2008. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása, illetve a lakossági közmű állami 
finanszírozása és a közcélú támogatás.  
Egyéb központi támogatás a 13.h.illetmény elszámolása és az eseti kereset kiegészítést tartalmazza. 
Átvett pénzeszközök között a csatorna III. ütem pályázati összege módosításra került, szintén módosított előirány-
zatként szerepel a víziközmű társulattól való felhalmozási pénzeszköz átvétel. 
Az átvett pénzeszközök között szerepel a közhasznú támogatás, illetve a népszavazásra, időközi polgármester vá-
lasztásra kapott pénzeszköz (827e Ft)
Az Önkormányzat támogatást kapott mozgókönyvtári feladatokra, illetve pénzeszközt vett át gázhálózat fejlesztési 
hozzájárulásként.
Rendezvény támogatására pénzt kapott az Önkormányzat a számlavezető pénzintézettől, illetve a kistérségtől.
Az Önkormányzat pénzkészlete 2008. szeptember 30-án: 15.591e Ft.

Fuchs Henrik alpolgármester  A strand bevétel az I-III. n.évben még nem szerepel. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea    A Kővágóörs önkormányzat által utalt összeg október hónapban érkezett meg, így 
csak a IV. negyedévben mutatható ki. 

Kuti Istvánné képviselő  A könyv címszó alatt 100 e. Ft szerepel, ebben benne van a mozgókönyvtár is?
A reprezentáció miért több? 
A dologi kiadásoknál a 2,7 hektáros terület kútfúrása szerepel és a 3.oldalon a figyelőkút van, ez az összeg 
melyiké? 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea   Könyv vásárlás alatt a könyvtáros által beszerzett könyveket értjük, de ilyen még 
nem történt. A reprezentáció a tavalyi évvégi nyugdíjas karácsony áthuzódó számlái, ezévben történt kifizetései 
miatt több. A dologi kiadásban a 2,7 hektáros terület megosztása van, nem a kútfúrás összege az a beruházások 
között szerepel. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat  2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült 
beszámolójelentést  jóváhagyólag fogadja el a testület, kéri a testület szavazását.

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

158/2008.  /XI.  14. /  KT.  h a t á r o z a t o t 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat  2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült 
beszámolójelentést  30.440 e Ft bevételi és 37.596 e Ft kiadási főösszeggel 
jóváhagyólag elfogadja.
 
Felelős:  Takács Ferenc polgármester Határidő: azonnal. 

2. Körjegyzőség  2008. I- III. n. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.   
 
Soltész Attila körjegyző
A Körjegyzőség 2008. I- III. negyedévi költségvetésének teljesítésében a 2008. I. félévihez képest nagy változás 
nem volt – akkor egy hosszabb szóbeli kiegészítést tett -, a költségvetés főszámain belül maradtak, sőt megtakarítás 
is van. A Körjegyzőség az előirányzaton belül gazdálkodott. Az I. félévi költségvetés teljesítésénél a postaköltség 
magas  összege  már  megjelent,  annak  okán,  hogy  az  Ábrahámhegyi  Önkormányzat  adókivetéséből  adódóan 
emelkedtek a költségek. 
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2008.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely a háromnegyed évi teljesítésnek megfelelően alakult, kis mértékben haladja meg azt (10215e 
Ft helyett 10404e Ft) . Ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 
3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza. (563e Ft helyett 581e Ft)
2008 évben a Körjegyzőség településeinek csökkenése miatt végrehajtott létszámcsökkentés munkakör összevonást 
eredményezett, így egy fő állományban lévő, de nem dolgozó felmentésével és végkielégítésével is számolva lett. 
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaviszonya 2008. február 15-ével szűnt meg, a munkavégzéssel 
nem  járó  felmentési  időt  2007.  november  16-tól  töltötte,  a  részére  kifizetett  felmentésre  jutó  bér,  illetve  a 
végkielégítés a 2008. évet terhelte, összesen 447e Ft. Ezen összegre, illetve a felmentési időre eső munkabérre a 
4/2007.  (II.20.)  Ötm  rendelet  alapján  pályázat  került  beadásra  a  Magyar  Államkincstárhoz.  A  helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igénylés pályázata 
sikeresen nyert, összesen 626e Ft-ot, mely a bevételi oldalon kerül kimutatásra.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, ami az ezévi költségvetésben jelenik meg.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti (833e Ft helyett 703e Ft).
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült. 
Az étkezési hozzájárulás 2008 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó  6000 Ft 
(hidegétel utalvány), illetve 12000 Ft-tal (melegétel utalvány) lett számolva, nem haladja meg a tervezettet. 
Közlekedési  költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve  a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely  nem a ténylegesen  felmerült  összes  költséget  jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben  foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) 
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra) (698e Ft helyett 841e Ft). 
A szociális  juttatások címén temetési  segély,  illetve egészségügyi  támogatás  és iskolakezdési  támogatás került 
kifizetésre.
Az  állományba  nem  tartozók  juttatásai  között  1  fő  részére  került  kifizetésre  megbízási  díj   számítógépes 
karbantartásért, illetve a 2007. decemberében megtartott időközi polgármester választás választási bizottságának 
megbízási díjait tartalmazza. Ezen összeget 2007. decemberében bevételi oldalon megkapta a Körjegyzőség.
A munkaadókat  terhelő egyéb járulék az illetmények  után számolt  arányos  járulék,  mely összességében nézve 
időarányosan alakult (4483e Ft helyett 4559e Ft).
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
bélyegző, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár 
vásárlására volt szükség. Ezen kiadásnem meghaladta az éves tervezettet, ám a 2008. IV .negyedévben vásárlásra 
nincs szükség. 
Könyv,  szakkönyv  címén közbeszerzéssel  kapcsolatos könyv,  szociális  igazgatás változásait  tartalmazó könyv, 
illetve pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra.
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 96 e Ft értékben. Ez éves előfizetés, 2009. júliusáig érvényes. 
A  továbbszámlázott  kiadások  a  mobiltelefon  díjait  tartalmazza.  (Ezek  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata, 
Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű 
Társulás, 2008. II. félévétől a Rendesi Kft. is) 
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja (1423e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok szállítási 
szolgáltatása 80e Ft, tűzvédelmi szolgáltatás 40e Ft szerepel) szerepel. 
A  2008.  évi  elfogadott  költségvetésben  tervezett  postaköltség  háromnegyed  éves  időszakra  vetített  jelentős 
túllépése a már féléves beszámolóban is közölt tényekkel indokolható:
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2008.  évben  a  helyi  adónemek  adómértékét  minden  adónemben 
módosította. Az adóemelés miatt az adóalanyokat határozattal kellett értesíteni az adófizetési kötelezettségükről, 
mely határozatok tértivevénnyel kerültek kiküldésre. 
Ábrahámhegy Önkormányzat és Balatonrendes Önkormányzat Adóhatósága  adóellenőrzést kezdeményezett, mely 
most is folyamatos. 
A megnövekedett postaköltség maga után vonja a nyomtatvány és a fénymásolás költségének növekedését is.
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás (35e Ft, és egyéb: Áfa tv. változásaival kapcsolatos előadás díja 20e 
Ft, jegyzői konferencia díja 31e Ft) szerepel.
A díjak,  kezelési  költségek a fénymásolat  nyomatdíját,  illetve  kisebb nyomatdíj  költségű,  Minolta fénymásoló 
üzembe helyezési díját, 330e Ft, bank kezelési költséget, 47e Ft, takarnet használati díjat 23e Ft, illetve IRMA 
iktató rendszer havidíját tartalmazza 135e Ft. 
A dologi kiadások összességében nézve meghaladják a háromnegyed éves teljesítés időarányos részét, ám a IV. 
negyedévben nagyobb mértékű kiadás már nem merül fel.
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A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére, illetve egy darab számítógép 
vásárlása lett tervezve. 
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, időarányosan teljesült. 
Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok 
ellátásáért kapott bevétel szerepel (165e Ft)
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja, illetve az ehhez kapcsolódó áfa tartozik. Bírság, kártérítés 
címén a várható, előző években kivetett, a Körjegyzőséget megillető építésügyi bírság összege szerepel (147e Ft).
Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás a számlavezető pénzintézet támogatását tartalmazza (100e Ft).
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a már említett létszámcsökkentéses pályázat elnyeréséből 
származó bevétel, mely 626e Ft.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2008. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza, 94e Ft. 

Összességében megállapítható, hogy a 2008. III. negyedévi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és 
időarányos teljesítést mutatnak.
A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2008. III. negyedévi pénzkészlete is 
(Pénzkészlete 2008. szeptember 30-án : 676e Ft).

Kuti Istvánné képviselő Köszöni a hivatalnak a részletes előterjesztést, számára így érhetővé vált.

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a körjegyzőség   2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült 
beszámolójelentést  jóváhagyólag fogadja el a testület, kéri a testület szavazását.

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

159/2008.  /XI.  14. /  KT.  h a t á r o z a t á t 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2008. I-III.n. évi
költségvetés  teljesítéséről készült beszámolójelentést  26.196e Ft bevételi és 26.638e Ft 
kiadási főösszeggel jóváhagyólag elfogadja.
 
Felelős:  Soltész Attila körjegyző Határidő: azonnal. 

3. Körjegyzőség  2009. évi költségvetési koncepciójának  I.fordulós tárgyalása.   
    
Soltész Attila körjegyző    A Kormány a 2009. évi költségvetési törvényt még nem fogadta el, így nehéz mind a 
körjegyzőség mind az önkormányzat koncepciójára javaslatot tenni, a koncepció bevételi oldalán még alapvető 
dolgok nem tudottak, amik szükségesek a körjegyzőség gazdálkodásához. A támogatásoknál valamilyen mértékű 
csökkenés tapasztalható, annak ellenére, hogy a kormány ösztönzi a körjegyzőségben való feladatellátást, ehhez 
képest a körjegyzőségi támogatás csökken 2009. évben. Az önkormányzati támogatásban is csökkenés 
tapasztalható, az állami normatívák csökkenek. Nominál értéken nem emelkedett a körjegyzőség összköltsége a 
tavalyi évihez képest. A Körjegyzőség kiemelt céljaiban is azt tűzték ki célul,  olyan költségvetést próbálnak 
készíteni, hogy a tavalyi évinél ne legyen nagyobb.  A koncepcióban végkielégítést is terveztek egy fővel 
számolva, jelenleg is betöltetlen álláshely mellett látják el a feladatokat.  A körjegyzőség létszáma nem kerül 
feltöltésre, mivel jelentős költségkihatása lenne, a munkakörök átcsoportosításra kerültek. Nem tudott továbbá a 
Hatásköri Jegyzék tartalma sem, milyen jogköröket von el esetlegesen a jegyzőtől, ami feladatcsökkenést jelent. A 
jelenleg rendelkezésre álló adatok  pontatlanok, még változás várható. 
A Körjegyzőség I. félévi teljesítésénél már kitűnt a magas postaköltség az adókivetések kipostázása miatt. Ezt a 
költséget a koncepcióban csökkentették, mivel az Ábrahámhegyi Képviselő-testület az előző ülésén már döntött 
arról, hogy 2009. évben a helyi adók tekintetében nem kíván élni az adóemelés jogával.  
 
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft 
2009. január 1-től nem változik, az alapilletmények ez alapján lettek kiszámolva. Ehhez kapcsolódik az 
illetménykiegészítés. 13.havi bér nem került tervezésre. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48.§ 6.bek 
alapján alanyi jogon jár. 
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Az egyéb kötelező illetménypótlék  a vezetői pótlékot tartalmazza. 
1  fő  dolgozó  2009.  évben  lesz  jogosult  jubileumi  jutalomra,  ez  is  tervezésre  került.  Egy  fő  részére  került 
végkielégítés  tervezésre.  Ennek  oka,  Salföld  Község  Önkormányzat  2008.  január  1-i  kiválása  miatt 
létszámcsökkentésre  volt  szükség,  így a gyesen  lévő dolgozó helyett  nem került  új  dolgozó felvételre,  hanem 
munkakör átcsoportosításra került sor. Mivel a dolgozó gyese lejár, így egy fő munkaviszonyának megszűntetése 
válik szükségessé.  
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket tartalmazza.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás.
Étkezési hozzájárulás 2009 évnek megfelelően 6000, illetve 12000 Ft-tal lett számolva.
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét jelenti.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás lett tervezve.
A szociális juttatásokba a dolgozók gyermekeinek járó iskolakezdési támogatása tartozik, valamint Ábrahámhegy 
Körjegyzőség  hivatalának  köztisztviselőinek  Közszolgálati  Szabályairól  és  a  megillető  szociális,  jóléti, 
egészségügyi, kulturális juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 1/2005. sz. intézkedés 
VI. fejezet 1.a pontja, illetve 2. számú mellékletében foglaltak alapján lakáscélú támogatásra adott be kérelmet két 
személy. A lakáscélú támogatás kamatmentes kölcsön, így az részletekben visszafizetésre kerül.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulékok.
A dologi kiadásokat az előző év alapján terveztük. Irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték 
illetve irodaszer vásárlása szükséges.
Folyóiratok között a Magyar közlöny kerül megvásárlásra. 
Egyéb  üzemeltetés  között  a  postai  feladások  díja,  szolgáltatási  díjak  (  Pl:  étkezési  utalványok  szállítási 
szolgáltatása), tűzvédelmi szolgáltatás, és egyéb, előre nem látható kiadások kerültek tervezésre (pl:növényvédelmi 
szolgáltatás díja). A postai feladások díja nem lett módosítva 2008. évi tervezethez képest, feltételezve, hogy az 
Önkormányzatok  nem emelnek helyi  adót.  Amennyiben  helyi  adó emelésre  kerül  a sor,  ezen tétel  módosítása 
szükséges.
A  felhalmozási  kiadások  között  szoftver  vásárlás,  valamint  számítógép  vásárlás  került  tervezésre,  mivel  a 
számítástechnika gyors fejlődése miatt a 2002, 2003 évben vásárolt számítógépek lecserélése szükséges.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik.
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja, illetve az ehhez kapcsolódó áfa tartozik. 
Bírság,  kártérítés  címén  a  várható,  előző  években  kivetett,  a  Körjegyzőséget  megillető  építésügyi  bírság  lett 
tervezve. Ezt az építéshatóság megszűnése miatt várhatóan kevesebb lesz, mint az előző években.
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Az Önkormányzatok között felosztandó pénzeszközöknél az államtól kapott körjegyzőségi támogatás 4.400.000 Ft. 
Az Önkormányzatok között felosztandó támogatás az év végi pénzmaradvány ismeretében csökken.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2008. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve. 

Takács Ferenc polgármester  Biztos, hogy nem lehet másképpen megoldani, csak létszámcsökkentéssel?
Ő látja, hogy a körjegyzőségen rengeteget dolgoznak az emberek, nem  is tudja elképzelni, hogyan lehet ezt még 
kisebb létszámmal ellátni. 

Soltész Attila körjegyző  Ahogy a kiegészítésben is utalt az állami támogatás mértéke csökken, egy község kivált a 
körjegyzőségből, a munkafeladatok átcsoportosításra kerültek. Egy fő bére és a járulékai milliós nagyságrendűek és 
a képviselő-testületnek kell vállalnia a plusz költséget. 

Kardos Gábor közkezdeményező  A költségvetési okokból történő racionalizálást inkább humán erőforrásokból, 
szakértőkőn stb. folytassa le a körjegyzőség. Az állami hatáskör elvonás bizonyára bekövetkezik, az állam a 
forrásokat is csökkenteni fogja, de a turizmus területén számos új feladat jelentkezhet. Közérdekű javaslatként 
mondja el, hogy ne a létszámgazdálkodás legyen a fő mozgástér, hanem az elektronikus közigazgatásról szóló 
kormányprogramok lehetőséget biztosítanak a papíralapú ügyintézés csökkentésére. A források pl. alapítványoktól 
is beszerezhetők, akár a képviselő-testületi tagok számára is számítógépek használatával lehet csökkenteni a 
költségeket. Pálkövével és Ábrahámheggyel a fokozottabb együttműködés az idegenforgalom területén és újabb 
bevételi források megtalálása. Kéri, hogy az emberek létszámát ne csökkentsék, próbálják lefedni olyan újabb 
területrészekkel ahonnan adóbevétel az üdülőtulajdonoktól is származik. Forrás lehet alapítványi támogatások, 
adakozások, közérdekű kötelezettségekvállalások, adózók körének szélesítése.
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Soltész Attila körjegyző  A körjegyzőség költségvetésének módosítása és finanszírozása csak a képviselő-
testületeken múlik. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban Ábrahámhegy községben az önkormányzati 
választást követően tettünk javaslatot azirányban, hogy a képviselő-testületi ülések anyagát, előterjesztéseit 
elektronikus úton küldjük meg a képviselők részére. Először ezt a képviselők jó megoldásnak találták, de később 
visszavonták és csak egy személy tartott erre igényt.  Amennyiben a Balatonrendesi képviselő-testület kéri és erre 
van affinitása, minden további nélkül bevezethető, előtte a Szervezeti és Működési Szabályzatot kell módosítani. A 
hivatal részéről ennek nincs akadálya a képviselő-testületnek kell ebben állást foglalni. Ha az önkormányzat nem 
biztosít a képviselőknek laptop-ot akkor miből dolgoznak a képviselő-testületi ülésen, abban az esetben ha csak 
asztali számítógéppel rendelkeznek, ez esetben otthon kell kinyomtatni az anyagot is.  
A múlt  héten  részt  vett  a  jegyző  klub  értekezleten,  ahol  az  elektronikus  ügyintézés  témakörét  tárgyalták.  Az 
informatikai  rendszert  Szombathelyen-   megyei   jogú  város  -   részben   megvalósították,  amelynek  jelentős 
költségkihatása volt, ezt egy kistelepülés pénzügyi támogatás nélkül nem tudja megvalósítani. 
Ez racionáltan úgy tudna működni, ha mögé állna egy kistérség, Szombathelyen mögé állt a megyei jogú város és a 
kistérségek. Egy éves előkészítő munka után vezették be, és működik egy osztály  közel húsz fővel akik ezt 
kidolgozták. 
Ennek a kiépítése horribilis összegű, kistérségi vagy megyei jogú városi szintű hozzáállás szükséges.  

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy  az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2009. 
évi költségvetési  koncepciójának I. fordulóban történő tárgyalását fogadják el. Kéri a testületet, hogy szavazzon a 
javaslattal kapcsolatban. 
 
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

160 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2009. évi költségvetési 
koncepciójának I. fordulóban történő tárgyalását elfogadta.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal. 

4. Helyi adórendeletek 2009. évre történő díjmódosítás lehetőségének  vizsgálata.  

Takács Ferenc polgármester  A napirend 2008. október 7. napján már tárgyalásra került. A kiküldött anyag az aláb-
bi eltérésekkel érvényes a november 14-i ülésen:
Az ábrahámhegyi Körjegyzőségre 2008. október 31-én érkezett Pénzügyminisztérium Illetékek és Önkormányzati 
Adók Főosztályának tájékoztatása szerint 2009. január 1-től a helyi adóban alkalmazható adómaximum mértékek 
megváltoznak.
A törvényi felső mérték és a valorizáció együttes meghatározása szerinti az építményadó maximum : 1 169,9 
Ft/m2.
Az Önkormányzat által megállapított 570 Ft/m2-es adómérték az építményadó maximum
48,7 %.
A törvényi felső mérték és a valorizáció együttes meghatározása szerinti a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi 
adó maximum : 389,9 Ft/vendégéjszaka.
Az Önkormányzat által megállapított 170 Ft/éjszaka adómérték az idegenforgalmi adó maximum 43,6 %-a.
A törvényi felső mérték és a valorizáció együttes meghatározása szerinti a telekadó maximum : 259,9 Ft/m2.
Az Önkormányzat által megállapított 10 Ft/m2-es adómérték a telekadó maximum 3,8 %-a.

T  akács Ferenc polgármester    Ha adót akarnak emelni, akkor a postaköltség miatt magasabb adó emelésnek van 
értelme, ez viszont a lakosság felé nagyon kellemetlen. 
Amennyiben 20 %-ot emelnek, akkor pl. az építményadó   670 Ft. lesz. 
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Lezsák Mihály képviselő  Véleménye szerint az előterjesztésben  a százalékoknál magasabb arány ne legyen, az új 
maximum értékek a százalékos arányt ne haladják meg. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A lakosságon sok a teher, legfeljebb a telekadót emeljék, a kivett beépíthető területek 
adóját. Inkább azon gondolkodjanak, hogy a 2,7 hektáros területetből hogyan lehetne bevételt szerezni. 

Kuti Istvánné képviselő  Nehéz gazdasági helyzet van, véleménye szerint is a telekadó emeléssel foglalkozzanak, 
de ne túlságos mértékben. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy várjanak az adóemeléssel a szeméttelep bezárásáig. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Ha bezár a szeméttelep a szemétszállítás díja is magasabb lesz és ha akkor 
emelnének adót is, ez  megterhelné a lakosságot. 

Soltész Attila körjegyző  Az adóemelést az adott tárgyévet megelőző december 31-ig kell a képviselő-testületnek 
eldönteni és a helyi adók emeléséről szóló rendeletet kihirdetni, tehát amennyiben 2009.évben a képviselő-testület 
az adót meg kívánja emelni, arról ezévben szükséges dönteni. Figyelembe véve, hogy kellő időt kell biztosítani a 
kihirdetése. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy Balatonrendes  községben 2009. évre vonatkozóan ne éljenek az 
adóemelés  jogával. Kéri a képviselő-testület szavazását.   

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

161/2008.  / XI. 21  ./  KT.  h a t á r o z a t o t    

Balatonrendes  Község  Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint 
Balatonrendes  községben 2009. évre vonatkozóan nem kíván élni az adóemelési 
jogával.  

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.
 

5.  Balatonrendes Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának  I. fordulós tárgyalása.
       
Takács Ferenc polgármester 
Az Önkormányzat költségvetésének tervezése során 2 fővel lett számolva, melyből egy személy részmunkaidőben 
foglalkoztatott. Egy fő esetén bevételi oldalon közcélú támogatás is be lett tervezve.
Az étkezési hozzájárulás 2 fő részére 6000Ft/ hónapra lett tervezve.
Egyéb költségtérítés a polgármester, és alpolgármester költségátalányát (30, illetve 20%) tartalmazza.
A képviselők tiszteletdíja az elfogadott tiszteletdíjak alapján lett tervezve. (Polgármester 140e, alpolgármester 30e, 
képviselők 20e )
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az esetleges ápolási díj, közgyógy ellátás járuléka, valamint a cégtelefon után 
fizetendő kifizetői adó.
A  dologi  kiadásokat  az  előző  év  alapján  kerültek  tervezésre,  levonásra  kerültek  egyes  kiadásnemeknél   a 
szeméttelepre jellemző kiadások. 
A végleges pénzeszköz átadásoknál a Körjegyzőség támogatása, az iskola, óvoda fenntartói támogatások lettek 
kiszámítva. 
Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat is az előző év alapján kerültek tervezésre.
Felújítások között a peron felújítása szerepel. Beruházások között a kútfúrás, játszótér kialakítása szerepel. Gépek, 
berendezések lettek tervezve 300e Ft értékben.
A bevételeknél a lakosság által befizetett szemétszállítási bevételekre lehet számítani. Bérleti díjként a Rendesi Kft-
vel kötött szerződések alapján fél évre lett tervezve a bérleti díj bevétel.
Az Önkormányzat  bevételei  hozzávetőleges adatokat  tartalmaznak,  az előző évet  alapul  véve,  mivel  a Magyar 
Államkincstár által közölt adatok a központi támogatások tekintetében még nem állnak rendelkezésre. ( átengedett 
központi adók (Szja, és állami támogatás) 
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Takács Ferenc polgármester  Bejelenti a képviselő-testületi tagoknak, hogy 2009. évben sem kívánja sem a 
tiszteletdíját, sem a költségátalányát felvenni. 

Kuti Istvánné képviselő  A koncepcióban meg kellene határozni azokat a feladatokat amit 2009.évben szeretnének 
megvalósítani, a 2,7 hektáros terület hasznosítását, a Rendezési Terv módosítását, közvilágítást, a Csapás utcai 
önkormányzati területtel is foglalkozzanak.

Takács Ferenc polgármester   A beruházásokat addig valósítsák meg, amíg hitelt nem kell felvenni. 
A peronmagasítást is meg kellene valósítani 2009.évben.

Fuchs Henrik alpolgármester Egyetért az előbb elhangzott beruházásokkal  A szeméttelep árbevételével 
csökkenteni kell a koncepciót. 

Soltész Attila körjegyző  Az önkormányzat 2009.évi koncepciójában egy  „csomag” nem került tervezésre, 
nevezetesen, hogy  a szeméttelep bevétele és kiadása  illetve a működése hogyan fog alakulni.   A bevételek és 
kiadások milyen szinten teljesülnek, 2008. évben és 2009. év I-VI. hónapjában  elméletileg nyereségnek kell 
képződni, ez megjelenik az önkormányzat költségvetésében mivel a szeméttelep tulajdonosa az önkormányzat. 

Csabáné Varga Anikó képviselő   Érzése szerint 30 %-kal csökken a  szeméttelep bevétele. 

Soltész  Attila  körjegyző   Javasolja  a  képviselő-testületnek,  -  az  Ábrahámhegyi  Polgármester  Úrnak  már  tett 
ezirányú javaslatot - , hogy a Balatonrendesi szeméttelepre beszállító községek polgármesterei az  Ábrahámhegyi, 
Balatonrendesi  és   Szigligeti  Polgármesterek  valamint  a  Badacsonyvidéki  Önkormányzatok  Köztisztasági 
Intézményének  vezetője  egyeztessenek,  hogy  2009.évben  is  a  Balatonrendesi  szeméttelepre  kívánják-e  a 
beszállítást  megoldani. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy  az önkormányzat   2009. évi költségvetési koncepciójának
I. fordulóban történő tárgyalását fogadják el. Kéri a testületet, hogy szavazzon a javaslattal kapcsolatban.

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

 162/2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az önkormányzat    2009. évi költségvetési koncepciójának I. fordulóban 
történő tárgyalását elfogadta.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

6. Az   önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2007. /XII.5./ rendelet 
módosítása. 

Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzat 12/2007 (XII.5) számú rendelete az alábbiak 
miatt szükséges. A Termelőszövetkezetek megszűnését követően a tulajdonukban álló ingatlanok vonatkozásában 
az ingatlanok az 1993 évi II törvény alapján a földrendező és földkiadó bizottságok jöttek létre.
Az ingatlanok kiadásának befejezését követően a szövetkezetek tulajdonában álló út, töltés, árok, csatorna és mű-
tárgyai vonatkozásában a fenti megnevezésű ingatlanok az Önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonába kerül-
nek. A Magyar Állam tulajdonába kerül a védett területen fekvő ingatlanok.
Az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanok a rendelettervezetben szürke alapon fekete vastagított betűvel sze-
repelnek.

Lezsák Mihály képviselő  Hozzászólása a jegyzőkönyv 1.sz.mellékletét képezi. 

Soltész Attila körjegyző   A képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat 
vagyonáról szóló rendeletet a képviselő-testület alkotta meg és azt tartalmazza, amit a képviselő-testület elfogadott. 
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Hogy miért 500. e. vagy 100 e. Ft, ezt a képviselő-testület döntötte el. Ennek a felülvizsgálatát a képviselő-
testületnek kell kezdeményezni és a képviselő-testület a rendeletet bármikor az Önkormányzati törvény és a helyi 
SZMSZ figyelembevételével módosíthatja, mivel ő a jogalkotó.
Az értékhatár feletti vagy alatti kérdés esetén, az 500. e. Ft feletti vagyontárgy vásárlása esetén a döntés a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, felmerül a kérdés mi van az alatti értékhatárral. A rendelet 11. §. 
4/d./pontjában csak és kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha az önkormányzat részére 500. e. Ft értékhatár alatti 
ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásáról van szó, tehát amikor ingyen adják, ezt döntheti el a polgármester 
500 e. Ft. értékig. 

Kuti Istvánné képviselő  Az ő házuk felé vezető úton, a Tomoriék mellett az út átvezetésre került-e, mivel 
felajánlották az önkormányzatnak. 

Takács Ferenc polgármester  A vagyonrendelet mellékletéből a kábel-TV-t ki kell venni, mivel nem az 
önkormányzat tulajdona. 
Javasolja, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselő-testület, kéri, hogy szavazzanak. 
     
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi

14/2008. /XI. 21./  r e n d e l e t é t 

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól.
/2.sz.melléklet./ 

7.    Körjegyzőség  2009. évi kiemelt céljainak meghatározása. 
     
Soltész Attila körjegyző   A Körjegyzőség 2009. évi kiemelt céljait tartalmazó határozati javaslatban az első hét cél 
ugyanaz mint a tavalyi évben, a 8-11.pontokkal került kiegészítésre, melyet ismertet: 

A  körjegyzőség  megmaradása  érdekében  a  működtetés  költségeinek  csökkentése,  a  feladatellátás  során 
takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése, a munkavégzést segítő tárgyi eszközök megóvása, a működési 
költségeket kiváltó pályázatok elkészítése.
A  körjegyzőség  munkáját  támogató  informatikai  rendszerek  fejlesztése,  meglévő  rendszerek  alkalmazása.  Az 
elektronikus információ kezelés fejlesztése, az elektronikus ügyintézésre való felkészülés. A múlt héten részt vett a 
jegyző  klub  értekezleten,  ahol  az  elektronikus  ügyintézés  témakörét  tárgyalták.  Az  informatikai  rendszert 
Szombathelyen- amely megyei székhelyű város -  megvalósították, amelynek jelentős költségkihatása volt, ezt egy 
kistelepülés pénzügyi támogatás nélkül nem tudja megvalósítani. 
A  számítógépes  eszközparkot  fejleszti  a  körjegyzőség,  a  programok  megvásárlásával  el  lehet  látni  olyan 
feladatokat mint pl. az iktatás és nem kell hozzá elektronikus ügyintézés.

Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták, eljárási tájékoztatók készítése és 
az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele. A november 10-i Veszprém megyei Napló újságban jelent meg 
cikk,  amely a „döcögő helyi  nyilvánosságról” szól   és Ábrahámhegy község honlapját  pozítivumként  értékeli, 
mivel  a  helyi  rendeletek,  a  képviselő-testületi  ülések  előterjesztései  és  a  jegyzőkönyvek  naprakészen 
megtekinthetők az önkormányzat honlapján. Balatonrendest nem említette a cikk, de a Balatonrendesi honlapon is 
ugyanazt a metódust alkalmazza a hivatal.
Az ellenőrzési tevékenység színvonalasabbá, sokoldalúbbá tétele a meghatározott célkitűzések eléréséért folytatott 
tevékenység  minden  fázisára  kiterjedően,  az  ellenőrzés  tapasztalatainak  folyamatos  visszacsatolásával,  a 
beavatkozás  időbeliségének  és  dinamizmusának  növelésével.  Kiemelt  célként  Ábrahámhegy  és  Balatonrendes 
településeken adóhatósági ellenőrzés lefolytatása a hiányzó adóalanyok felderítése céljából,  melynek hatására a 
befolyt adó összege meghaladta a tervezettet. 

 A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  –  a  köztisztviselői  életpálya  programban 
meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével – 2002-től tette kötelezővé a köztisztviselők 
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teljesítményének értékelését.  A jogalkotó a köztisztviselő egyéni  éves teljesítményértékelésével  a közszolgálati 
jogviszonyban  állók  igazgatási  teljesítményének  növelését,  munkájuk  szakmai  színvonalának  javulását,  a 
felkészültség  folyamatos  szinten  tartását  kívánta  elérni.  A  jogalkotót  az  a  szándék is  vezérelte,  hogy ezzel  a 
jogszabályi előírással a közigazgatásban is megalapozza a teljesítmény alapú díjazást. Ennek megfelelően jelenleg 
a teljesítményértékelés alapján lehet a köztisztviselő alapilletményét megemelni, illetve csökkenteni.
Ahhoz, hogy a jogalkotói szándék megvalósuljon, a közigazgatásban az egyéni teljesítménykövetelmények alapjául 
szolgáló  szervezeti  célkitűzésekkel,  program főirányokkal összhangban álló  legfontosabb  célok  kitűzésére 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. 
Annak  érdekében,  hogy  az  egyéni  teljesítményértékelés  elérje  eredeti  célját,  és  Hivatalunkban  az  egyéni 
munkavégzés hatékonyabbá váljon, minőségi szintje növekedjen, fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület a 
köztisztviselők  értékelési  rendszeréhez  objektív  és  megalapozott  célokat  határozzon  meg.  A  Testület  döntése 
megalapozhatja  az  értékelési  rendszer  eredményességét,  segítheti  az  egyéni  teljesítmény  fokozását  és  ezzel  a 
polgárbarát közigazgatás kiteljesedését, az előttünk álló kiemelt feladatok végrehajtását.
Az elmúlt  években a  Testület  által  megállapított  szempont-rendszer  az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatán,  középtávú koncepcióján,  valamint  az  önkormányzat  által  meghatározott  és  elfogadott  ügyrenden 
alapult, figyelembe véve az éves munkatervet. 
A kialakult gyakorlatnak megfelelően javaslom, hogy a Körjegyzőség köztisztviselőit érintően a Képviselő-testület 
2009. évre határozza meg a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a testület. Kéri 
a szavazásukat. 

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

 163/2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§  alapján  Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőség 
köztisztviselőinek 2009.  évi  munkateljesítmény értékeléséhez a teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokat az alábbiak szerint elfogadja.

1. Az önkormányzatok 2009. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének, 
valamint  hatékonyságának  biztosítása  a  célszerűség  és  a  takarékosság  szempontjainak  megfelelően. 
Folyamatosan  rendelkezésre  álljanak  a  települések  helyzetére,  illetve  annak  változásaira  vonatkozó 
információk, előrejelzések, elemzések. Az önkormányzati kintlévőségek csökkentése.

2. Az önkormányzati ciklusprogramban megfogalmazott fő feladatok megvalósításához szükséges források 
megszerzését elősegítő pályázati lehetőségek felkutatása, a sajáterő biztosítása mellett az európai – uniós 
források leghatékonyabb kihasználása. Ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt, hatékony 
munkavégzése.

3. Az államigazgatási  és az önkormányzati  hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség 
biztosítása, figyelemmel a 2005. november 1. napjától hatályban lévő Közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre.

4. A polgárbarát, ügyfélközpontú, szolgáltató ügyintézés feltételeinek további javítása, képzett, motivált, 
feladatát  eredményesen  ellátó  személyi  állomány  biztosításával,  valamint  az  alkalmazottak  szakmai 
ismereteinek folyamatos bővítésével.

5. Követelmény  az  ügyintézőkkel  szemben,  hogy  kultúráltan,  befolyásmentesen,  ugyanakkor  személyre 
szabottan, az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával,  a jogszabályoknak megfelelően és gyorsan, minden 
esetben a határidők betartásával intézzék az ügyeket.

6. Az Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályok, 
valamint az önkormányzatok SZMSZ-ében foglaltak szakszerű ellátása. 
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7. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint 
az  egyéb,  testületi  döntést  igénylő  ügyek  megfelelő  időben  történő  előkészítése,  szakszerű, 
jogszabályoknak  megfelelő,  célszerűségi  és  gazdaságossági  szempontokat  is  figyelembe  vevő 
előterjesztések a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

8. A körjegyzőség megmaradása érdekében a működtetés költségeinek csökkentése, a feladatellátás során 
takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése, a munkavégzést segítő tárgyi eszközök megóvása, a 
működési költségeket kiváltó pályázatok elkészítése.

9. A  körjegyzőség  munkáját  támogató  informatikai  rendszerek  fejlesztése,  meglévő  rendszerek 
alkalmazása.  Az  elektronikus  információ  kezelés  fejlesztése,  az  elektronikus  ügyintézésre  való 
felkészülés. 

10. Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták,  eljárási tájékoztatók 
készítése és az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele.

11. Az ellenőrzési tevékenység színvonalasabbá, sokoldalúbbá tétele a meghatározott célkitűzések eléréséért 
folytatott  tevékenység  minden  fázisára  kiterjedően,  az  ellenőrzés  tapasztalatainak  folyamatos 
visszacsatolásával,  a  beavatkozás  időbeliségének  és  dinamizmusának  növelésével.  Kiemelt  célként 
Ábrahámhegy és Balatonrendes településeken adóhatósági ellenőrzés lefolytatása a hiányzó adóalanyok 
felderítése céljából.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: folyamatos

8.    2009.évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 

Takács Ferenc polgármester 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-ig 
hagyja jóvá. 
A belső ellenőrzési feladatokat (belső ellenőr: Kövessiné Müller Katalin) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása saját szervezeti kereteiben látja el. 
Ennek menete alapján a belső ellenőr javaslatként október végéig megküldi a következő évre vonatkozóan a belső 
ellenőrzési ütemtervét, melyet novemberig kell a testületnek jóváhagyni.
A belső ellenőr 2009 évben a belső ellenőrzési egység kiemelt témájaként javasolt vizsgálati tárgyak:
1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége működésének, gazdálkodásának vizsgálata, és
2. Balatonrendes Község Önkormányzat szennyvízcsatorna III. ütem beruházásának vizsgálata
A Társulás belső ellenőrzési ütemtervének összeállításához a belső ellenőrzéssel érintett intézmény javaslatot tehet.
Javasolja,  hogy a  2009.évi  belső ellenőrzési  ütemtervet  az  előterjesztés  szerint  fogadják  el.  Kéri  a  képviselő-
testületet, hogy szavazzon. 

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

 164/2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  2009.  évi  belső  ellenőrzési  ütemtervének  összeállításához  a  belső 
ellenőrzés tárgyaként: 

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége működésének, gazdálkodásának vizsgálatát, és
2. Balatonrendes Község Önkormányzat szennyvízcsatorna III. ütem beruházásának  vizsgálatát javasolja.

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.
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9. „Rendesi” Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének levele.  
Tájékoztató a Basalt Középkő Kőbányák Kft. által  Balatonrendes Önkormányzattal szemben indított 
birtokvédelmi ügyben. 
Tájékoztató a Basalt Középkő Kőbányák Kft. által  Balatonrendes Önkormányzattalszemben indított 
birtokvédelmi ügyben. 

Takács Ferenc polgármester   A képviselő-testület tagjai a levelet megkapták. /Jegyzőkönyv   3. sz.mellékletét 
képezi./ 
A  Basalt Középkő Kőbányák Kft. által  Balatonrendes Önkormányzattal szemben indított birtokvédelmi ügyben, 
valamint a  Basalt Középkő Kőbányák Kft. által  Balatonrendes Önkormányzattal szemben indított birtokvédelmi 
ügyben tájékoztatók ma nem kerülnek megtartásra, mivel  DR. Ujfalusy Éva ügyvéd jelezte, hogy a mai ülésen 
nem tud részt venni.

Soltész Attila körjegyző  Balatonrendes önkormányzatával szemben a bánya birtokvédelmi eljárást 
kezdeményezett, melyben  Tapolca Város Jegyzőjének a 1400/2008.számú határozatának indoklásában 
megállapította, hogy a Balatonrendes 0237/2. hrsz. alatt működő szeméttelepre  a  0139 hrsz-ú ingatlanon kívül 
más járható út nem vezet. Ez szerepel abban a határozatban, amelyet  Tapolca Város  Jegyzője hozott az 
önkormányzat által indított birtokvédelmi ügyben. A határozatot felolvassa.
Hozzáfűzi, hogy az ügyben a helyi jegyző jogosult eljárni, viszont jogszabály alapján – mivel a saját 
önkormányzatával szemben fennáll az elfogultsága veszélye – kérte a  Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási 
Hivatalt más eljáró hatóság kijelölésére. A kijelölés még folyamatban van. 

Lezsák Mihály képviselő  Hozzászólása a jegyzőkönyv 4.sz.mellékletét képezi. 

Soltész Attila körjegyző A képviselő úr hozzászólására elmondja, hogy a képviselők részére megküldésre került a 
levél előlapjára rájegyzett intézkedés is, miszerint a levél megérkezését követő napon a polgármester részére  E-
mailon megküldték azzal, hogy milyen utasítást ad a hivatal részére. A polgármester úr kérte, hogy a levél  a mai 
ülésre kerüljön megküldésre. 
Véleménye szerint  Perger János ügyvezető  nevesítheti a károkat és kezdeményezheti azok megtérítését a folyó 
birtokvédelmi eljárás keretében vagy önállóan bírósági úton is . 

Kardos Gábor közkezdeményező   A szeméttelep szükségállapota kapcsán felvállalta, hogy minden tőle telhetőt 
megtesz. Ezzel kapcsolatban 113 tárgyalási órát folytatott távbeszélő készüléken, 17 rendészeti, ügyészségi, fő- és 
szakhatóságokkal, a közérdekűség és törvényesség helyreállítása céljából. A tárgyilagos és törvényes tisztázás 
lehetőségét kívánta megteremteni ezekkel a tárgyalásokkal. Perger János ügyvezetővel 72 óránként értekezett.
Igyekezett Perger János mellé állni, és kérte, hogy az általa elgondolt lemondástól tekintsen el és keményen a 
közérdek mellett álljon ki, mégha ellenérdekű felek kényszerítik is. 
Kéri a körjegyzőt, hogy az iratok megismerése alapján a 2004. évi  XXIX. tv. 141.-2. 3. szakaszának megfelelően 
hatáskörébe tartozó részeket a saját jogi értelmezése szerint küldje át. Bicsérdi Miklós is kérte, hogy a határozat 
meghozatala előtt megerősítésre van szüksége, és küldje el az október 6-i bűnvádi és közérdekű bejelentést. Ezt 
megtette és a képviselők ezt is olvashatják a becsatolt anyagban.  
Hozzászólása – hatósági indítvány -  a jegyzőkönyv 5.sz.mellékletét képezi, mely a képviselő-testületi tagok 
részére is kiosztásra került. 

Takács Ferenc polgármester  Perger János levelének megírása óta változás történt a szeméttelep megközelítésében, 
mivel, nincs ott a sorompó és a kövek sincsenek ott. 

Kuti Istvánné képviselő  Neki úgy tűnt, mintha Perger János az október 7-i ülésen nem vett volna részt, a levele 
okafogyott. Felelős vezető, a levelét aláírhatta volna. Levelében írja, hogy a szeméttelepre jó beszállító hozott 
volna kacsot, ezt szerződéssel kell alátámasztani. 

Takács Ferenc polgármester  A szeméttelep ügyében a hatóságok visszajelzéseiből kitűnik, hogy nem foglalkoztak 
az üggyel, ha a Tapolca Város Jegyzője nem áll az oldalukra nem történik semmi.  A szeméttelep kezelői joga még 
rendezetlen. 
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Soltész Attila körjegyző   Javasolja a képviselőknek, hogy bizonyos időintervallumonn belül kezdeményezzenek 
egyeztető tárgyalást az önkormányzatot képviselő Dr. Ujfalusy Éva és Dr. Kocsis József ügyvédekkel. Az 
ügyvédek megfelelően tudják képviselni a szeméttelep kezelői jogának rendezését  a MÁ képviseletét ellátó 
Vagyonügynökségnél.

Kuti Istvánné képviselő  Kardos Gábor közkezdeményezőnek megköszöni a szeméttelep ügyében tett intézkedéseit, 
egyébiránt más ügyekben is sok jó megoldást tár a képviselők elé. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hatalmazzák fel az Alpolgármestert, hogy a Balatonrendes Önkormányzat 
tulajdonát képező Balatonrendesi Kommunális Szeméttelep kezelői jogának rendezési ügyében, az önkormányzat 
álláspontját képviselje Dr. Ujfalusy Éva  és Dr. Kocsis József ügyvédeknél, lehetőség szerint 2008. december 1-ig. 
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

165 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az
Alpolgármestert, hogy a Balatonrendes Önkormányzat tulajdonát képező Balatonrendesi
Kommunális Szeméttelep kezelői jogának rendezési ügyében, az önkormányzat álláspontját
képviselje Dr. Ujfalusy Éva  és Dr. Kocsis József ügyvédeknél.  

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  2008.december 1. 
 

10.    146/2008. /X.7./ és 148/2008. /X.7./ KT. határozatok visszavonása a kommunális hulladék  
  lerakó ügyében. 

Takács Ferenc polgármester    A 146/2008. határozatban a  képviselő-testülete döntött arról, hogy a Balatonrendes 
Község Önkormányzat idegen beszállítók /Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasága Intézmény / felé 
történő ideiglenes jellegű szemétszállítás többletköltségét a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató  Kft.  irányába 
felvállalja. A 148/2008. határozatban  a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató  Kft.-nek  a Balatonrendes, Bányász 
utca 0140 hrsz-ú  út  lezárása miatt felmerülő esetleges  szemétszállításának és elhelyezésének költségeit átvállalja, 
maximum  1 millió Ft összeg erejéig az önkormányzat.
Javasolja, hogy fenti két határozatot vonják vissza, mivel ideiglenes jellegű szemétszállítás nem merült fel. 
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

 166/2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatait visszavonja: 
- 146/2008. /X.7./ KT. határozatát, amelyben döntött arról, hogy a Balatonrendes Község 
Önkormányzat idegen beszállítók /Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasága Intézmény / felé 
történő ideiglenes jellegű szemétszállítás többletköltségét a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató 
Kft.  irányába felvállalja.
- 148/2008. /X.7./ KT. határozatát, amelyben döntött arról, hogy a „Rendesi” Kommunális és 
Szolgáltató  Kft.-nek  a Balatonrendes, Bányász  utca 0140 hrsz-ú  út  lezárása miatt felmerülő 
esetleges  szemétszállításának és elhelyezésének költségeit átvállalja, maximum  1 millió Ft összeg 
erejéig az önkormányzat.

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.
 

11. MÁV Zrt.-vel történő megállapodás  a peron magasítására vonatkozóan.  
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Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzata célul tűzte ki Balatonrendes Község vasúti 
megállójának peronmagasítását, melyre vonatkozóan a MÁV képviselői átnyújtottak egy megállapodás tervezetet, 
melyet a Képviselő testület véleményezett és 81/2008 (IV.25) számú határozatával döntött, hogy a kivonat szerinti 
módosításokkal  elfogadja a megállapodást.

A megállapodást, a MÁV-tól visszaküldésre került a megállapodás tervezet, melybe beépítésre került a peron 
magasítás, melynek költsége a megállapodás összegszerűsége alapján 13, 5 millió forint, melyből  2 milliót kellene 
az Önkormányzatnak állni és a MÁV a többi 11,5 millió forintot állja.

Soltész Attila körjegyző  A szerződéstervezet 2.pontját javasolja akként megfogalmazni, hogy az  önkormányzat a 
munkanapló megnyításakor utalja át a bruttó 2 millió forintot.
Az  1.4 pontban :a műszaki tartalmat a felek a tervdokumentációban rögzítsék, ezt javasolja a megállapodásban 
rögzíteni. A tervdokumentációban minden elvégzendő munkát szerepeltetni kell, így nem marad ki a 
peronmagasítás. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy  hatalmazzák fel a polgármestert a MÁV Zrt-vel történő megállapodás 
aláírására a Jegyző úr által tett javaslatokkal kiegészítve.  Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

 167/2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a MÁV Magyar 
Államvautak Zártkörüen Működő Részvénytársaság és Balatonrendes Község Önkormányzata között 
Együttműködési megállapodás megkötésére, és aláírására az alábbi módosításokkal: 

- a szerződéstervezet 2.pontja:  az  önkormányzat a munkanapló megnyitásakor utalja át a bruttó 2 millió 
forintot.
-a szerződéstervezet  1.4 pontja:  :a műszaki tartalmat a felek a tervdokumentációban rögzítik.

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.
 

12. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „ keretében játszótér kialakítására, korszerűsítésére   
pályázati lehetőség.  

Takács Ferenc polgármester 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2008. (X. 18.) közleménye a  135/2008.(X.18.) FVM rendelet 
alapján  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  falumegújításra  és  –  fejlesztésre  vehető  igénybe 
támogatás. (továbbiakban: támogatási rendelet). A támogatásban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb 
a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
által  vezetett  ügyfél-nyilvántartási  rendszerben,  mely  regisztráció  Balatonrendes  Község  Önkormányzat 
vonatkozásában már megtörtént a területalapú támogatás igénylése kapcsán.
A támogatott célterületek keretében a következő fejlesztések megvalósítására igényelhető támogatás a támogatási 
rendelet alapján:
1. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) a) pontja szerint)
Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel
bíró alábbi épületek külső felújítására
- települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek;
- település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek;
- helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő
épületek;
- kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására;
1. kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására.

2. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) b) pontja szerint)
A település  környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések



- 17 -
1.  védelem alatt nem álló közparkok;

2.  pihenőhelyek;
3.  sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat;
4. a támogatási rendelet 3.§ (1) a) pontjában meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és használati 

térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére.

3. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) c) pontja szerint)
Alapvetően a helyben megtermelt  mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok 
létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére, így a piac területén:
- fedett és fedetlen elárusítóhelyek;
- egyéb üzlethelyiségek;
- egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek;
- raktárak;
- szociális és hatósági helyiségek;
- szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és víz
ellátására, parkoló, út;
- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők
fejlesztésére;
- a mérlegelést illetve a ki és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések
beszerzésére.

4. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) d) pontja szerint)
Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően.

A támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %-a. 

Az EU Pályázati  Központ Kft. tájékoztatása szerint a pályázatírás díja 3 millió Ft beruházási összeg alatt 10%
+ÁFA , 3 millió Ft beruházási összeg felett  8%+ÁFA.

Soltész Attila körjegyző  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  falumegújításra és – fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások  4. célterülete vonatkozásában,  az Önkormányzat használatában lévő kültéri, közcélú 
feladatokat ellátó játszótér korszerűsítésének pályázatát a hivatal is el tudja készíteni, nem szükséges az EU 
Pályázati Központ Kft.-vel pályázatírói szerződést kötni.  

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a pályázaton induljanak és hatalmazzák meg a körjegyzőséget annak 
elkészítésével. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

 168/2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból   falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások  4. 
célterülete vonatkozásában  az Önkormányzat használatában lévő  089 hrsz-ú kültéri, közcélú feladatokat 
ellátó játszótér korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek 
megfelelően  annak  érdekében,  hogy  a  településen  élő  gyermekek  és  az  időlátogató  nyaralótulajdonosok 
gyermekei az egészséghez, jó közérzethez, testi fejlődéshez hozzájutása biztosított legyen. 
 A  képviselő-testület   felhatalmazza  Ábrahámhegy-Balatonrendes  Községek  Körjegyzőségét  a  pályázat 
elkészítésére. 

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.
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13. Balatonrendes, Hullám utca  /03/8 hrsz./ térképészeti munkái és az ingatlan további   
hasznosításának ügye.

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2008 (X.7) számú határozatával árajánlatot kért 
Pintér László  Földmérő 8300 Tapolca, Hősök tere 9 szám alatti vállalkozótól.
A vállalkozó árajánlatát a melléklet szerint benyújtotta, továbbá nyilatkozott, hogy a belterületbe vonáshoz 
szükséges vázrajzokra vonatkozó árajánlatát fenntartja.
Javasolja, hogy vázrajzok elkészítését bruttó 91 500 Ft összegben rendeljék meg Pintér László  8300 Tapolca 
Hősök tere 9 szám a alatti egyéni vállalkozótól.
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

169 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes 03/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásához szükséges vázrajzok elkészítését, bruttó 91 500 Ft összegben megrendeli Pintér László 8300 
Tapolca Hősök tere 9 szám a alatti egyéni vállalkozótól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére, és a fenti összeg megfizetésére 
Balatonrendes Község Önkormányzat költségviselése mellett.

Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.

14.  Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatásáról szóló  50/1999. /III.31./ 
KT.   határozat visszavonása.  

Takács Ferenc polgármester   A képviselő-testület az 50/1999. KT. határozatban döntött arról, hogy az alapítványt 
1999. évtől évi rendszerességgel a szeméttelep tárgyévet megelőző év árbevételének 4 %-ával támogatja.  2008. 
július 1-ével az önkormányzat a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft.-t megalapította, emiatt szükséges fenti 
határozat visszavonása. 
Javasolja, hogy Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatásáról szóló  50/1999. /III.31./ 
KT.   határozatot vonják vissza. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

170 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/1999. /III.31./ KT.határozatát
visszavonja, amelyben döntött arról, hogy Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítványt
1999. évtől évi rendszerességgel a szeméttelep tárgyévet megelőző év árbevételének 4 %-ával 
támogatja.

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.

 
Fuchs Henrik alpolgármester  Az alapítvány elnöke jelezte, hogy az idei Mikulás ünnepséget és a Karácsonyi 
ünnepséget az alapítványi pénzből kívánják megoldani. Ezért az önkormányzat „Rendezvényterv”-ből ki kell 
venni, mivel ott ezek a rendezvények önkormányzati finanszírozásban szerepelnek.   

Takács Ferenc polgármester   Egyetért az alpolgármesterrel és javasolja a Rendezvénytervet ekként módosítani. 
Kéri a képviselő-testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

171 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a 24/2008. /I. 25./ KT. határozattal
elfogadott 2008.évi  „Rendezvénytervében „ szereplő Mikulás- és Karácsonyi ünnepségek 
finanszírozását módosítja:
Fenti ünnepségek nem önkormányzati hanem a „Balatonrendes Kultúrájáért” Közalapítvány 
finanszírozásában valósulnak meg.   
 
Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos. 

15. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. levele  

Takács Ferenc polgármester   A DRV Zrt. Siófok, Tanácsház u. 7. megkeresésre került, hogy a Balatonrendes 
ivóvízhálózat bővítés / 285/1, 288 hrsz./ vonatkozásában a vezeték kiépítésében nyújtson segítséget, oly módon, 
hogy a cső lefektetésének és ellenőrzésének munkálatait díjmentesen végezzék el és adjanak ajánlatot a 
lefektetendő vezetékre vonatkozóan. 
A DRV Zrt. válaszlevelében vállalta a munkálatok kivitelezését oly módon, hogy az önkormányzatnak a 
földmunkát a szükséges anyagokat ill. a geodéziai bemérést kell elvégezni a vezeték összeszerelését és kapcsolódó 
munkálatokat ők elvégzik. Felajánlották továbbá, hogy a szükséges anyagokat raktári áron megvásárolhatja az 
önkormányzat, melyre vonatkozóan megküldték ajánlatukat és az önkormányzat más cégtől is kért ajánlatot az 
anyagokra. Az ajánlatok közül a DRV Zrt. ajánlata jóval kedvezőbb volt, ezért javasolja azt elfogadni. Kéri a 
képviselő-testület szavazását. 

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

172 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-től  /székhely:  8600 Siófok, Tanácsház u. 7. /  megrendeli az ivóvízhálózat
bővítéshez szükséges anyagokat, melyre maximum bruttó 700.000 Ft összeget biztosít
a 2008. évi költségvetése terhére.  

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal

16.  Vegyes ügyek.  

a. /   közvilágítás korszerűsítés  

Takács Ferenc polgármester  Az RFV  Regionális Fejlesztési, Beruházó Termelő és Szolgáltató NyRt részére a 
közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó árajánlat elkészítésére a szükséges adatokat 2008 szeptember 24. én 
megküldte a hivatal, többszöri megkeresésre azóta ajánlat nem érkezett.
Az EH –SZER Kft ajánlata, mely a 35 db izzó cseréjére vonatkozik lejárt ( 2 558 882 Ft).
Javasolja,  a közvilágításra kérjenek árajánlatot, hogy annak hány éves megvalósulása lenne.
Kéri a testület szavazását. 

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

173 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri az EH-SZER Kft.-t
/székhely:  8200 Veszprém, Rózsa u. 59/a.  / a község közvilágítás korszerűsítésére, a Kft.
által felajánlott szerződéstervezete szerint.



- 20 -

 A képviselő-testület tájékoztatást kér az EH-SZER Kft. részéről, hogy a korszerűsítés
 megvalósítása esetén az önkormányzatnak hány éves fizetési kötelezettsége  keletkezik
 a jelenlegi fogyasztás mellett.   
 
 Felelős: Takács Ferenc polgármester 
 Határidő: folyamatos. 

b. / gyalogátkelőhely létesítése  

Takács Ferenc polgármester  2008 július 21. napján a Magyar Közút Kht szakembereivel történt helyszíni bejárást 
követően intézkedés a gyalogátkelőhely ügyében nem történt.

Fuchs Henrik alpolgármester  A gyalogátkelőhelyet meg kellene terveztetni, mivel ennek hiánya esetén, ha 
pályázati lehetőség nyílik nem tud az önkormányzat pályázni. 

Takács Ferenc polgármester  Egyetért az alpolgármester felvetésével és javasolja, hogy indítsák el 
gyalogátkelőhely tervezését. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

174 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a községben a  gyalogátkelőhely  megvalósítása érdekében keressen meg tervező
cégeket, árajánlat adása céljából.  

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos. 

     
c. / kerékpárút ügye  

Takács Ferenc polgármester  A kerékpárút tervezése nagyban függ a Rendezési Tervtől, illetve a gyalogátkelő-
helytől.

Fuchs Henrik alpolgármester  A kerékpárutat már eldöntötték, hogy hol fog menni és már úgy kerüljön be a 
Rendezési Tervbe. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja,  hogy a 04 és 415 hrsz-ú utak aszfaltozására árajánlatokat kérjenek be.
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

175 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a községben megvalósítandó 
kerékpárút kivitelezése vonatkozásában az alábbiak szerint döntött:
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be 
04, 415 hrsz-ú utak  aszfaltozására.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos. 
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d. / Rendezési Terv  

Takács Ferenc polgármester Az Önkormányzat döntéseinek megfelelően a szakhatóságok előzetes véleményei 
megérkeztek. A Rendezési Terv átvizsgálására és tanácsadói szerep betöltésére felkérésre került Dr. Bíró Sándor. 
Az Önkormányzat döntött a Rendezési terv módosításáról, melyre pályázatot kíván benyújtani. A pályázat 
elkészítésére amennyiben szükséges felhatalmazásra került a polgármester, hogy az EU Pályázati Központ Kft-vel 
a pályázatírói szerződést kösse meg. 
A  Rendezési Terv módosítására környékbeli szaktervezőket kell megkeresni és árajánlatot kérni, akik egyeztetnek 
Dr. Bíró Sándorral és a javaslatok alapján a képviselő-testület dönti el, hogy mi szerepeljen a Rendezési Tervben. 

Lezsák Mihály képviselő  Javasolja, hogy minden képviselő-testületi tag december 31-ig írásban nyújtson be 
koncepciót a Rendezési Tervvel kapcsolatban. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Ő nem tud koncepciót benyújtani, mivel nem tudja, hogy a lakosságnak milyen 
igénye lesznek és azokat kell  figyelembe venni. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a környékbeli szaktervezőktől kérjenek árajánlatokat. 
Felteszi szavazásra továbbá, hogy a képviselő-testületi tagok írásban 2008.december 31-ig a Rendezési Terv 
módosítására vonatkozóan koncepciót nyújtsanak be. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

176 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a község Rendezési 
Tervének módosítására  a Veszprém megyében székhellyel rendelkező szaktervezőktől 
ajánlatokat kér be. 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete felhívja a képviselő
testületi tagok  figyelmét, hogy lehetőségük van a Rendezési Terv módosítására
vonatkozóan írásban koncepció benyújtására  2008. december 31. napjáig. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos. 

  
e. / Kommunális hulladékszállító zsák vásárlása.   

Csabáné Varga Anikó képviselő  Javasolja, hogy a „Rendesi „ Kft. 3500 db. kommunális hulladékszállító zsákot 
vásároljon meg, amely szükséges a hulladék elszállításához.

Takács Ferenc polgármester  Felteszi a képviselőasszony javaslatát szavazásra. 

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

177 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
„Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft.-t  /8255 Balatonrendes, Fő u. 1./, hogy
Balatonrendes Község kommunális hulladékelszállításához szükséges szemetes-
zsákokat megvásárolja.
A hulladékszállító zsákok mennyisége: 2009. I. félévre  3.500 db.

     Felelős:  Takács Ferenc polgármester       Határidő:  azonnal.
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f./      Révfülöpi Iskolaszék kérelme. 

Lezsák Mihály képviselő   A Révfülöpi Iskolaszék kérelmét tolmácsolja, miszerint a Katalin-bálra kérik, hogy az 
önkormányzat ajánljon fel tombola tárgyat. 

Kuti Istvánné képviselő  Felajánl a pincészetük részéről 2 db díszdobozos bort. 

Takács Ferenc polgármester  A képviselő-testület egyetértése alapján tombolatárgy vásárlására 5.000 Ft összeget 
biztosít, és megbízza Lezsák Mihály képviselő annak megvásárlásával, kéri a testület szavazását.

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

178 /2008.  /XI. 14 ./  KT.  h a tá r o z a t á t  

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Révfülöpi 
Iskolaszék /székhely: 8253 Révfülöp, Iskola u. 5. / részére a „Katalin bál” rendezvényéhez
 5.000 Ft /azaz: ötezer forint/ összeget biztosít tombolatárgy megvásárlására. 

             Felhatalmazza Lezsák Mihály képviselőt, hogy a tombolatárgyat megvásárolja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos. 

Képviselői bejelentés

Lezsák Mihály képviselő   Képviselő-társaitól a hagyományos téli estékre kér javaslatot. Személyesen javasol 
előadást Balatonrendes múltjáról és Vass Albert délutánt. 

Kuti Istvánné képviselő   Korábban döntöttek arról, hogy a Fő utca kanyarulatában egy szelektív hulladékgyüjtő 
edény kerül elhelyezésre, meg kell érdeklődni ez miért nem valósult meg..
Önkormányzatuk is csatlakozott a Leader csoporthoz,  kérdezi, hogy táblát kap-e az önkormányzat. 

Kardos Gábor közkezdeményező  A temetőben sírrongálásról kapott jelzést. 
Javasolja a képviselő-testületnek - mivel a szeméttelepről negatív propaganda jelent  meg -,  népszerűsítsék a 
környéken, hogy már működik. 

Takács Ferenc polgármester A képviselő-testület álláspontja szerint 2008. decemberben nem kíván rendes ülést 
tartani, napirend indokoltságára tekintettel rendkívüli ülést tart. 

Az  ülést 16.00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről: 
A képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében egy fő pályázó részére 6.000 Ft/hó összegű 
támogatást nyújtott 2009.évre. 
Egy fő részére normatív és helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapított meg 3.500 Ft/hó illetőleg 
3.000 Ft/hó összegben egy évi időtartamra.
A képviselő-testület a nyugdíjasok karácsonyi támogatásáról döntött. 
Balatonrendesi állampolgár részéről benyújtott levelet tárgyalta a képviselő-testület, melynek tartalma a képviselő-
testület működésére vonatkozott. 


	Soltész Attila körjegyző   A Körjegyzőség 2009. évi kiemelt céljait tartalmazó határozati javaslatban az első hét cél ugyanaz mint a tavalyi évben, a 8-11.pontokkal került kiegészítésre, melyet ismertet: 
	Kardos Gábor közkezdeményező   A szeméttelep szükségállapota kapcsán felvállalta, hogy minden tőle telhetőt megtesz. Ezzel kapcsolatban 113 tárgyalási órát folytatott távbeszélő készüléken, 17 rendészeti, ügyészségi, fő- és szakhatóságokkal, a közérdekűség és törvényesség helyreállítása céljából. A tárgyilagos és törvényes tisztázás lehetőségét kívánta megteremteni ezekkel a tárgyalásokkal. Perger János ügyvezetővel 72 óránként értekezett.
	Kéri a körjegyzőt, hogy az iratok megismerése alapján a 2004. évi  XXIX. tv. 141.-2. 3. szakaszának megfelelően 

