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

Ikt.szám:  42-137 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 18-i  nyilvános
 rendkívüli    ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

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

                       Burbács Barnabásné képviselő 
          Csabáné Varga Anikó képviselő

Távolmaradt igazoltan:    Lezsák Mihály képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző 
Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést 19.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. „A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről”
        szóló  10/2009./V.29./ rendelet módosítása. 

(előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, írásos előterjesztés készült)
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz.

(előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, írásos előterjesztés készült)

 A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 

1. „A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről”
        szóló  10/2009./V.29./ rendelet módosítása. 

Takács Ferenc polgármester   Tárgyi rendelet elfogadása legkésőbb szeptember 30-ig azon oknál fogva szükséges, 
mert az önkormányzat és a szolgáltató között megkötött szolgáltatói szerződésmódosítás alapján figyelembe véve a 
nyaraló tulajdonosok kéréseit a szolgáltatási időszak öt hónapra csökken, így október hónapra nem fizet díjat a 
nyaralók után az önkormányzat a szolgáltatónak, de a szolgáltató ugyanúgy bejárja a községet és összeszedi a 
rendelet, valamint a szerződés szerint a hulladékot. Az önkormányzat jelenleg hatályos rendelete alapján a 
októberre szolgáltatásért díjat számol fel a nyaralók után. Ha a rendelet nem kerül módosításra akkor nem felel meg 
a hulladékgazdálkodásról szóló  2000. évi XLIII. tv. rendelkezéseinek, valamint az önkormányzat egy olyan 
szolgáltatásért szedne pénzt, melyet nem fizet ki a szolgáltató felé. 

Javasolja a rendelettervezet elfogadását. Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
megalkotta  az alábbi  

   13 /2009. /IX. 25./ r e n d e l e t é t 

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről. 
/1.sz.mell. / 

2. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz.  

Takács Ferenc polgármester  Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok 
együttműködésével a 2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 
rendszeres anyagi segítséget.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.   

Balatonrendes   község  Önkormányzata  2004-ben  csatlakozott  első  ízben  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta minden évben egy fiatal részesült támogatásban. 
A csatlakozás kizárólag a Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának  2009.szeptember 30. napjáig történő 
megküldésével lehetséges, tehát 2009. szeptember 30. napjáig erről az önkormányzatnak döntést  kell hozni. 

A csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását követően kerül kiírásra a pályázat, melyre a jelentkezéseket 2009. 
október 31-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap (a 2009/2010. tanév második, és a 2010/2011. 
tanév első féléve). A megállapított támogatások a 2010. évi költségvetési évet terhelik.
Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati 
Osztálya részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy csatlakozzanak az ösztöndíjpályázat  2010. évi fordulójához. 
Kéri a testület szavazását. 

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

116/2009. /IX. 18./ Kt. határozatot

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és 

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. Kijelentjük, hogy az önkormányzat 

a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2010.  évi  fordulójának  Általános 

Szerződési  Feltételeit elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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Az önkormányzat  kötelezettséget vállal  arra,  hogy az Ösztöndíjrendszer 2010.  évi  fordulója keretében a 

beérkezett  pályázatokról  hozott  döntését  az  OKM  Támogatáskezelő   által  üzemeltetett 

https://bursa.okmt.hu/palyazat/  Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti.  Az adatrögzítéssel  Illésné 

Rácz Andreát bízza meg.

Felhatalmazza Takács Ferenc  Község Önkormányzat polgármesterét, a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Takács Ferenc  polgármester Határidő: 2009. szeptember 30. 

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  20.00   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Takács Ferenc  
Körjegyző polgármester 
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