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

Ikt.szám:  21-34 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 26.-i  nyilvános   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
Fuchs Henrik alpolgármester 

          Lezsák Mihály  képviselő 
                       Burbács Barnabásné képviselő 

          Csabáné Varga Anikó képviselő
Kuti Istvánné képviselő 
 

Meghívottak:  Soltész Attila körjegyző  
         Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.

Gáspár Anita pénzügyi előadó 
Sütő Árpád műszaki előadó 

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést  9.30 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a napirendet egészítsék ki a Pedagógiai szakszolgálatok 
finanszírozása és a Közmunkaprogram napirendekkel.

    Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2009. évi költségvetés teljesítésének 
elfogadása. 

2.    Balatonrendes Község Önkormányzat  14/2009./X. 09./  költségvetési rendeletének módosítása. 
         
3. Balatonrendes Község Önkormányzat  2009. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
          
4. 2010. évi Közbeszerzési Terv elfogadása. 
           
5. Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 6/2009. /IV. 01./ rendeletének felülvizsgálata. 
          
6. Rózsahegyi Melinda építési engedélyhez hozzájáruló nyilatkozat kérelme a Balatonrendes  
       212/5 hrsz. /Hullám utcai / ingatlanra vonatkozóan. 

7. 2010. és 2011. évre vonatkozó szemétszállítási díj. 
       
8. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
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9. Pedagógiai szakszolgálat finanszírozása. 

10. Csatlakozás a 2010. évi  Közmunkaprogramhoz.

11. Vegyes ügyek. 

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

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2009. évi költségvetés teljesítésének   
elfogadása. 

Takács Ferenc polgármester   Felkéri Soltész Attila körjegyzőt a napirend ismertetésére.

Soltész Attila körjegyző  A képviselők a napirend írásos anyagát megkapták. 
2009.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely az év végi teljesítése a tervezettet meghaladta, felmentési időre járó munkabér miatt. Ehhez 
kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely a tervezethez képest megtakarítást mutat.
Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár, a tervezethez képest a teljesítés 
elmaradt a gyesen lévő kolléganőnek tervezett résszel. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.  
A jubileumi jutalom 1 főre lett tervezve melynek teljesülése megtörtént.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat, illetve a 2009. évben kapott jutalmat tartalmazza.
Tervezve lett 1fő köztisztviselő végkielégítésével mivel Salföld Község Önkormányzat kivált a Körjegyzőségből, 
amely feladatátcsoportosítással került megoldásra.   
A táppénz hozzájárulás valamint a betegszabadságra 100 e Ft lett tervezve a teljesítés 168 e Ft volt.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült. 
Az étkezési hozzájárulás 2009 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó összeggel 
(melegétel utalvány) lett számolva.
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) 
A szociális  juttatások címén 2 főnek kamatmentes  lakásépítési  és felújítási  kölcsön került  kifizetésre  melynek 
törlesztése  folyamatosan  kerül  visszafizetésre,  a  körjegyzőség  számlájára  a  kifizetések  között  szerepel  még 
iskolakezdési támogatás, valamint szülési támogatás. 
A személyi juttatások teljesítése összességében nem haladták meg a tervezettet.
A személyi juttatások után felszámolt járulékok teljesítése meghaladta a tervezettet az évközben járulékváltozások 
miatt, amelyet nem lehetett előre tervezni. 
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 tervezettet 530e Ft tényleges teljesítés: 346e Ft. 
Könyv, szakkönyv címén KET irat mintatár illetve pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra (Terv: 
50e Ft, tény 26 e Ft).
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 50 e Ft+ÁFA értékben. Kisértékű tárgyieszköz beszerzése 
során billentyűzet, Notebook tápegység, egér, telefon akkumulátor és telefon került vásárlásra. (Terv: 60 e Ft tény: 
26 e Ft)

Egyéb anyagbeszerzés címén hosszabbító, kép, függöny, izzó került megvásárlásra 11e Ft értékben.
A  továbbszámlázott  kiadások  a  mobiltelefon  díjait  tartalmazza.  (Ezek  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata, 
Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű 
Társulás, 2009. I. félévig a Rendesi Kft.), melyeket a telefont használó dolgozók kifizetnek. 
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Karbantartási, kisjavítási költségek jogcímén Notebook, nyomtató, számítógép, hűtő és bútorjavítást tartalmazza. 
(Tervezett: 50 e Ft teljesítés: 65 e Ft)
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1241 e Ft, szolgáltatási díjak 124 e Ft, tűzvédelmi szolgáltatás 40e 
Ft valamint egyéb költségekre 143 e Ft került kifizetése (amely tartalmazza 1 terület kényszer kaszálását 131e Ft 
amelyet  az  APEH-hoz  behajtásra  megküldtünk  mely  eljárás  jelenleg  is  folyamatban  van,  tartalmaznak  még  a 
kiadások telefon programozást valamint parkolási díjat). 
Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 42e Ft, jegyzői konferencia díja 25 e Ft és egyéb kiadás 
szerepel, mely tartalmazza alap illetve szakvizsgára való felkészítőt és annak vizsgadíját valamint szakmai napokon 
való részvétel díját is.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolás nyomatdíját 346 e Ft, bank kezelési költséget, 67e Ft, takarnet használati 
díjat  12e  Ft,  illetve  IRMA iktató  rendszer  havidíját  tartalmazza  125e  Ft  valamint  a  bírósági  végrehajtó  díját 
tartalmazza amely 40 e Ft volt. Az adóbevételek kapcsán kötött szerződés alapján. 
A dologi kiadások teljesítése összességében nézve az éves tervhez viszonyítva elmaradtak (Terv: 5215e Ft teljesítés 
5018 e Ft).
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére tervezett 840e Ft-ot melyből 
2009. évben nem került kifizetésre összeg.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történt.(Terv 1050e Ft, tény 1050e Ft).
A  továbbszámlázott  bevételek  között  a  Mobiltelefon  díja,  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  áfa  külön  soron  van 
kimutatva. Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírság megfizetése szerepel. Kamatbevétel a pénzintézet által 
elszámolt folyószámla kamatokat tartalmazza.
Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás a számlavezető pénzintézet támogatását tartalmazza (100e Ft).
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. (Terv 33626e Ft, tény 33626e Ft). 
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a már említett létszámcsökkentéses pályázat elnyeréséből 
származó bevétel, mely 1.319 e Ft. Európa parlamenti választásokra 140 e Ft támogatást kaptunk melynek kiadásai 
a kiadási oldalon, szerepelnek.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2009. évben 3 fő régi és 2 fő új építési kölcsön törlesztését tartalmazza 135e 
Ft. 

Összességében megállapítható, hogy a 2009. évre a tényleges bevételek meghaladták a tervezettet és a kiadások 
teljesítése a tervezethez képest megtakarítást, mutatnak ennek köszönhetően a pénzkészlet is jelentősen növekedett 
a nyitóhoz képest.
A  Körjegyzőség  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek  megfelelően  alakult  a  2009.  évi  pénzkészlete  is 
(Pénzkészlete 2009. december 31-én : 2.240e Ft).

Takács Ferenc polgármester Javasolja a körjegyzőség  2009. évi költségvetés teljesítésének az elfogadását. Kéri a 
testület szavazását. 

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

29/2010. /III. 26./ KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2009. évi költségvetési teljesítését 
megismerte  és   36.330e Ft  bevételi  és  35.153 e  Ft  kiadási  főösszeggel  és   2.240 e  Ft  záró pénzkészlettel 
elfogadja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal.
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2.    Balatonrendes Község Önkormányzat  14/2009./X. 09./  költségvetési rendeletének módosítása. 

Takács Ferenc polgármester  Felkéri a körjegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban nyújtson tájékoztatást. 

Soltész Attila körjegyző Balatonrendes Község Önkormányzatának 14/2009.(X.09.) számú költségvetési rendeleté-
nek módosítása az alábbiak miatt szükséges, ahogy az előterjesztésben is leírásra került. 
A személyi kiadások már a módosított előirányzatoknak megfelelően alakult így itt nem történt előirányzat módosí-
tás. A személyi juttatások után fizetett TB járulékot lecsökkentette a képviselő-testület, mivel az előirányzathoz ké-
pest jelentősen elmaradt a teljesítés. (1874e Ft-ról 1.174e Ft-ra.)
A dologi kiadások előirányzatát módosította a testület, mivel voltak olyan kiadások amelynek teljesítése meghalad-
ta az előirányzatot ezért hozzárendelte a  plusz előirányzatot valamint voltak olyan kiadások amelyek nem teljesül-
tek vagy az előirányzattól elmaradt a teljesítésük így itt szintén előirányzat módosításra volt szükség.
Az iskola és óvoda fenntartói hozzájárulást szintén átcsoportosításra került mivel valahol túltervezte a képviselő-
testület  máshol, pedig kevesebbet tervezett a teljesítésnél ahol, pedig nem történt teljesítés ott 0-ra csökkentette a 
kiadási előirányzatot. 
Az Önkormányzat által folyósított ellátások között a kiadások előirányzatnak átcsoportosítására került sor mivel a 
beszámolóba külön soron kell kimutatni az adott szociális jutattásokat így ezt szétbontásra került részletesebb for-
mába így az aktív korúak ellátását lecsökkentésre került  (400e Ft-ról 100e Ft-ra) amelyet a rendelkezésre állási tá-
mogatásra rátettek (0-ról 300e Ft-ra növeltük) valamint a temetési segélyt megnöveltték 60e Ft-tal ahol nem történt 
teljesítés ott lecsökkentették a kiadások előirányzatát 0-ra.
Az immateriális javak, felújítások, beruházások előirányzatát szintén a teljesülés alapján csökkentésre került vagy 
növelésre, így a nem valósult meg vagy részben megvalósult beruházások előirányzatát lecsökkentette a képvise-
lő-testület 
A bevételi oldalon szintén történtek előirányzat módosítások mivel a bérleti díjak teljesítése elmaradt a tervezettől 
így annak előirányzatát 500e Ft-tal lecsökkentésre került, egyéb bevételek teljesítése meghaladta a tervezettet en-
nek előirányzatát 400e Ft-tal megnövelték.
A kedvezően alakult banki kamatok valamint a számlavezető pénzintézetnél kapott magasabb kamatok miatt befek-
tetett pénzünkre tervezett kamatbevétel még a módosított előirányzathoz képest is nagyobb teljesítést mutat így en-
nek előirányzatát 300e Ft-tal megnövelte. A továbbszámlázott szolgáltatásra nem lett tervezve így ennek előirány-
zatát 380e Ft-tal megnövelte a képviselő-testület.
A helyi adó bevételek előirányzatát a teljesítés alapján növelésre került meg így az építményadót 500 e Ft-tal az 
idegenforgalmi adót (épületek után) 200e Ft-tal valamint az iparűzési adó bevételt 400e Ft-tal megnövelte. A Ma-
gyar Államkincstár által leközölt adatokat lettek alapul véve az átengedett központi adók előirányzatánál, amelyet 
az adóerőképesség megerősödésével módosításra került félévkor így kevesebb állami támogatást kapott az önkor-
mányzat, amelyet ha igénybe vett volna a beszámoló elkészítése után kamatostul vissza kellet volna fizetni a Ma-
gyar Államkincstárnak így összességében 485e Ft-tal csökkent az állami támogatás mértéke.
Az eredeti költségvetésbe nem került tervezésre  ingatlan értékesítéssel ezért az előirányzatot 400e Ft-tal megnö-
velte. 
Az Önkormányzat  által  kifizetett  lakásfenntartási hozzájárulás,  rendelkezésre állási  támogatás valamint  közcélú 
foglalkoztatás után a Magyar Államkincstártól leigényelte a támogatást, amelynek teljesítése meghaladta a terve-
zettet (Terv:850e Ft Teljesítés 2049 e Ft) ennek előirányzatát 1199e Ft-tal megnövelte. Szintén a Magyar Állam-
kincstártól kapott bérpolitikai intézkedések támogatását megnövelte 182e Ft-tal. 
A 2009. évi  Európa parlamenti választásokra nem került tervezésre az önkormányzat részéről, tervezett  előirány-
zata 123e Ft-tal növekedett. 
A beruházások tervezése során pályázati bevétellel is számolt a képviselő-testület, amelyet 0-ra csökkentett mivel 
nem valósultak meg a beruházások.

 Takács Ferenc polgármester  Kérdezi Gáspár Anitát, hogy  700 e. Ft-tal több TB járulék tervezésének mi volt az 
oka? 

Gáspár Anita pénzügyi előadó   A TB. járulék túl lett tervezve,  mivel a polgármester úr tiszteletdíja és költségtérí-
tése csökkentésre került, ezzel együtt nem került megfelelő arányban csökkentésre a TB. járulék. 

Takács Ferenc polgármester  Az iparűzési adó 400 e. Ft-tal történő megnövelése miből adódott? 
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Gáspár Anita pénzügyi előadó   Az eredeti költségvetésben 1 millió forinttal lett tervezve az iparűzési adó százalék-
ban meghatározott mértéke, ezen mérték csökkentésre került január 1.ével, így a költségvetést is módosítani kellett 
100.000Ft-ra. A magasabb mérték miatt befizetett előlegek nem kerültek a befizetők részére visszautalásra. 

Lezsák Mihály képviselő   Hozzáfűzi, hogy benne is ugyanazon kérdések fogalmazódtak meg, mint a polgármester 
úrban. 
Kérdezi, hogy nem-e lehet év végén a költségvetés előterjesztésénél az összegeket pontosabban meghatározni. Úgy 
érzi, hogy az elmúlt évben a költségvetéshez való személyes hozzáértése megnőtt. A mai ülésre beterjesztett előter-
jesztésben másfél oldalon ezek a szavak szerepelnek: "„csökkentettük, növeltük, hozzárendeltük, szétbontottuk.” 
Ennek okán kérdezi, hogy miért nem lehet a költségvetési összegeket a teljesítéshez közeli összegben meghatároz-
ni. Hogyan állítják össze a költségvetést? A túltervezés miből adódik? A számlákat hol tudja ellenőrizni, ha pl. el-
lenőr lenne? 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A költségvetés módosítása során csökkentésre és növelésre kerültek a kiadások és 
bevételek, melynek összegszerűsége megmutatkozik a tartalékkeret növekedésével, amely 991 e. Ft-ról 10.350 e. 
Ft-ra növekedett. Tehát ha csökken a kiadási oldal, ezáltal a tartalékkeret összege megnő. 
A költségvetés összeállítása az előző évek teljesítési mutatói alapján történik, valamint az ismert adatok kerülnek 
beépítésre. A túltervezés abból adódik, hogy nem minden összeget lehet pontosan meghatározni, hiszen nem várt 
képviselő-testületi döntések – melyek kiadást akár bevételt eredményezhetnek – is módosítják, vagy egy beterve-
zett beruházás nem teljesülése is túltervezést eredményez. 

Soltész Attila körjegyző  Megjegyezni kívánja,  a költségvetés úgy kerül a képviselő-testület elé, hogy a Magyar 
Államkincstár által már  ellenőrzött formában, ahol az állami támogatás és egyéb folyósított támogatások ellenőr-
zésre kerülnek és ezután kerül a képviselő-testület elé.  A képviselő-testület döntései az előterjesztésből kiderülnek, 
amennyiben nincs egy beruházásra fedezet, az előterjesztésben szerepel, hogy csak a  tartalékkeret terhére valósít-
ható meg. Ha a keret túllépésre kerül a tartalékkeret terhére, akkor szükséges módosítani a költségvetési rendeletet. 
A számlákat a hivatalban a pénzügyi előadó bármikor a képviselő-testületi tagok   rendelkezésére bocsátja és szíve-
sen tájékoztatja a költségvetéssel kapcsolatban. 

Lezsák Mihály képviselő  Az elmúlt évben egy számlát nyújtott be, tintapatront vásárolt, de a költségvetésben a 
nyomdai költségek nulla forinttal vannak feltüntetve, hol lett lekönyvelve ez az összeg? 

Gáspár Anita pénzügyi előadó   A reklám és propaganda kiadáshoz kell könyvelni nyomdaköltségeket, amelyhez a 
nyomdába vitt anyagok szolgáltatásának költsége tartozik. A nyomtatópatron az irodai anyagköltségek során kerül 
könyvelésre, amelynek teljesítése 22 e. Ft. 

Lezsák Mihály képviselő  Az iskolára és óvodára való kiadás, az fizetés? 

Soltész Attila körjegyző  A községnek nincs óvodája és iskolája, a Révfülöpi Intézményirányító Társulásnak /to-
vábbiakban: Társulás / a tagja az önkormányzat, a Badacsonytomaji Társulásnak nem tagja, viszont iskola és óvo-
dafenntartói hozzájárulás kerül kifizetésre.  A Társulásnak önálló költségvetése van, amikor az önkormányzat a 
költségvetését elfogadja a Társulásnak még nincs elfogadott költségvetése, ezért az önkormányzat költségvetésébe 
az előző évi teljesítés összege kerül feltüntetésre, figyelembevéve az életkor szerinti változásokat. Amikor a Társu-
lás elfogadja a költségvetését, az önkormányzati költségvetés módosításra kerül, amennyiben jelentős az eltérés. 

Kuti Istvánné képviselő  A költségvetés szépen előkészített anyag és precíz, de a képviselők nem közgazdászok. 
Egyszerűbb lenne, ha a határozat hozatalakor – amely érinti a költségvetést – módosítanák a költségvetési rendele-
tet is, akkor látnák hogyan fogja érinteni. A szemétszállítás miatt is korrekcióra szorul a költségvetés. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetés módosítását 65.180 e Ft be-
vételi és 65.180 e Ft kiadási főösszeggel és 10.350e Ft tartalékba helyezendő összeggel fogadják el és a rendeletet 
módosítsák.
Kéri a testület szavazását. 

 Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és
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 1 tartózkodás mellett megalkotta  az alábbi
5/2010. /III. 31./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról  szóló  14/2009. /X. 09./ rendeletének 
módosításáról. 
/1.sz.mell. /

 3.    Balatonrendes Község Önkormányzat  2009. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

Takács Ferenc  polgármester 
Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat éves költségvetésének helyzetéről. Ennek a törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások között az Önkormányzat költségvetésének tervezése 
során 2 fővel lett számolva, melyből egy személy részmunkaidőben foglalkoztatott. Mivel időközben a „Rendesi” 
Kft megszűnése miatt az eredeti előirányzat módosításra került így az alapilletmények teljesülése az első félévben 
elmaradt a tervezetthez képest. A módosított előirányzathoz képest a „Rendesi” Kft megszűnése miatt átvett 3 fő 
bére már jelentkezett a kiadások között melynek teljesítése a tervezethez képest megfelelően alakult (Terv:3020e Ft 
Teljesítés:2.963e Ft). A részmunkaidős foglalkoztatás teljesítése megfelelően alakult (Terv: 715e Ft teljesítés: 687e 
Ft).
A  dolgozóknak  kifizetett  jutatás  megfelelően  alakult.  Egyéb  költségtérítés  az  alpolgármester  költségátalányát 
tartalmazza.
Az állományba nem tartozók juttatásai az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját foglalja magába, mivel a 
költségvetés módosításánál figyelembe vettük, azt hogy a polgármester lemondott tiszteletdíjáról ezért a teljesítés a 
tervezethez képest megfelelően alakult (Terv: 2000e Ft Teljesítés 1911e FT).
A járulékok a tervezethez képest megfelelően alakultak.

A dologi kiadások során:
• Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére volt szükség: kézpénzfizetési csekk, névjegykártya karton. A kiadá-

sok elmaradtak a tervezettől.(Terv:30e Ft teljesítés 22e Ft)
• Vegyszer és könyv beszerzés nem történt.
• Folyóirat beszerzés alatt Napló, Nők lapja, Kertészet, Kiskegyed konyhája 1 éves előfizetését jelenti (terv:

50e Ft teljesítés:47 e Ft).
• Tüzelőanyag költsége gázpalack vásárlását tartalmazza (Terv:20 e Ft teljesítés:10e Ft).
• Hajtó és kenőanyag beszerzése a Kia tehergépjármű üzemanyagát, motorolaj vásárlást, kenőolaj, kenőzsír, 

kisgépek üzemanyagát tartalmazza melynek a teljesülése a tervezetthez képes időarányosan teljesült (Terv: 
100e Ft teljesítés: 84 e Ft).

• Kisértékű tárgyieszköz beszerzésén 2db közlekedési tükör és oszlop lett beszerezve (Terv:100e Ft teljesí-
tés:82e Ft).

• Anyagbeszerzés címén az alább felsoroltak kerültek megvásárlásra: Tisztítószer, Útsó, virágvásárlás Nő-
napra, virágpalánta vásárlás virágosításhoz, damil, damilfej gépekhez, izzó, nemzeti színű zászló, murva, 
élelmiszer és ital vásárlás rendezvényekhez (Terv:500e Ft tényleges:308e Ft)

• Karbantartás díját az orvosi rendelőben végzett hálózat javítása jelentette.
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás alatt az alábbi költségeket könyveltük: számítógép készenléti 

díj,  szemétszállítás,  hulladéklerakás  költsége,  orvosi  rendelő takarítása,  tűzvédelmi  szolgáltatás,  honlap 
karbantartás, fotózás, ügyvédi képviseleti díj, postaköltség. (Terv:2660e Ft tényleges:2656e Ft)

• A továbbszámlázott szolgáltatások között azokat a kiadásokat könyveljük, amelyeket a későbbiekben ki-
számlázunk ilyen például a bolt rezsiköltsége.(Terv:880e FT tényleges:872e Ft)

• Reprezentációs költségek között a 2008. év végi karácsonyi ünnepség áthúzódó számlái, disznóvágás hús 
és fűszer vásárlását, Nőnapi rendezvény ital és ételfogyasztását, Ivónap kiadásait, szüreti felvonulás vala-
mint a választások étel és ital költségét foglalja magába (terv:200e Ft teljesítés:198e Ft).

• Reklám és propaganda kiadások között a Rendesi lapok valamint a Rendesi élet nyomdaköltsége jelenik 
meg.
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• Egyéb különféle kiadások között a március 15-i rendezvény zeneszolgáltatásának díját  a nőnapi rendez-
vény zeneszolgáltatását valamint a szüreti  felvonulás jelmezkölcsönzését foglalja magába.(Terv:120e Ft 
tényleges:119e Ft).

• Különféle adók díjak között a bankköltség, kötelező biztosítás, tagdíjak (Balatoni Szövetség, Kistérség), 
jogi tevékenység díját, ügyvédi képviselet díját, telekhatár rendezés díját, ÁNTSZ engedély díját, felelős-
ség biztosítás díját foglalja magába (Terv:1500e Ft teljesítés 1471e Ft)

A dologi kiadások összességében nézve kisebb megtakarítás mutatnak a tervezethez képest.

• A kiadások között az önkormányzat támogatásértékű hozzájárulást ad a Körjegyzőségnek, a révfülöpi is-
kolának, óvodának valamint a badacsonytomaji iskolának.

• Az Önkormányzat támogatta a Nabe helyi csoportját, a Rozmaring Ág csoportot, a Balatonrendesi kulturá-
lis alapítványt illetve a badacsonytomaji Tatay Általános iskolát. Pénzeszközt adott át a Probio részére a 
közmunkaprogramban való részvétel címén valamint a regionális hulladéklerakó kialakításához a támoga-
tást. Hozzájárulást fizetett a Kistérségi társulásnak háziorvosi ügyelet jogcímen valamint a háziorvosnak 
útiköltség jogcímén.

• Az önkormányzat által folyósított ellátások összességében nézve elmaradtak a tervezettől. 
• Beruházás kiadásai között megvalósultak a szennyvízcsatorna beruházás III. ütem, a csatorna III ütem le-

bonyolítói díja, a környezetvédelmi program, a Pálkövei út aszfaltozása, az ásványvízkút tervezése, Ön-
kormányzati épület felújítása (konyha), megvásárlásra került a „Rendesi” Kft-től a Hanomag C44 típusú 
kompaktort, a gyalogátkelőhely terv és engedélyek valamint elkészült a Vasúti megálló és buszmegálló 
összekötő szakasza (terv:21.009e Ft tényleges:20.121e Ft).

Bevételek alakulása:
• Az Önkormányzat alaptevékenysége körében végzett szemétszállítási szolgáltatás módosított előirányzatát 

elérte a teljesítés (900e Ft teljesítés:934e Ft).
• A bérleti díjak a teljesülése megfelelő mivel a ”Rendesi” Kft kiegyenlítette a tartozását.
• Az egyéb bevételek amelybe beletartozik a Pálkövei strand bevételének 6%-a meghaladta a eredetileg ter-

vezett bevételt.
• Az önkormányzat helyi adói a tervezetthez képet megfelelően befolytak.(Terv:7420e Ft, Teljesítés:7671e 

Ft).
• Ingatlan értékesítést az eredeti költségvetésbe nem terveztünk amely 400e Ft bevétel növekedést jelentett.
• Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkor-

mányzat számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve köz-
pontosított). 

• A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett és az államtól leigényelt lakásfenntartási támoga-
tást, rendelkezésre állási támogatást, rendszeres szociális segélyt és a közcélú foglalkoztatás támogatását 
foglalja magába. 

• A központi előirányzatok a 2009. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása.  
• A 2008. évi beszámoló alapján az államtól 10 e Ft. normatíva különbözetet kaptunk.
• A választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 123 e Ft.
• A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatokra 500 e Ft-ot kaptunk.
• Viziközmű társulás 12.000 e Ft-ot utalt az Önkormányzat költségvetési számlájára valamint a megszűnését 

megelőzően átutalt az Önkormányzat számlájára 461e Ft-ot.
• Kövágóörs Község Önkormányzat pénzeszközt adott át a Pálkövei út aszfaltozására.
• Megérkezett a Környezetvédelmi program pályázati díja (289e Ft), az Önkormányzati épület felújítására 

beadott pályázat bevétele (426e Ft) valamint egy vállalkozótól érkezett támogatás melynek összege 50e Ft.
• Támogatás jogcímén 100 e Ft érkezett a kistérségi társulás a szüreti felvonulás megrendezéséhez valamint 

a számlavezető pénzintézet 100 e Ft-tal támogatta szintén a szüreti felvonulást, pénzügyi lebonyolítását.

A kiadások meghaladták a bevételeket mely a tervezett és elengedett tagi kölcsön és a Hanomag C44 kompaktor 
megvásárlásának köszönhető. A pénzkészlet nyitó állománya 2009. január 1-én 18.108e Ft volt, amely 2009. de-
cember 31-én 14.000e Ft-ra csökkent.

Kuti Istvánné képviselő   A bérleti díjak teljesülése megfelelő,  mivel a Rendesi Kft. kiegyenlítette a tartozását. Ezt 
hogyan kell érteni? Nem felel meg a valóságnak, mivel ez az önkormányzat segítségével valósult meg. 
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Gáspár  Anita  pénzügyi  előadó    A  képviselő-testület döntése alapján megvásárlásra került a Hanomag C44 tí-
pusu kompaktor gép, melynek vételárával a bérleti díj megfizetésre került. A könyvelés a pénzügyi teljesítés alap-
ján történik. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy az Önkormányzat 2009.évi költségvetési beszámolóját  47.317 e Ft 
bevételi és 51.425 e Ft kiadási főösszeggel és 14.000e Ft záró pénzkészlettel fogadják el és a rendeletet alkossák 
meg.  Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és
 2 tartózkodás mellett  meghozta az alábbi határozatot és megalkotta a rendeletet: 

30/2010. /III. 26./ KT. határozatot 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  képviselő  testülete  Balatonrendes  Község  Önkormányzat 
2009.évi költségvetési  teljesítését  51.425  e. Ft kiadási és  47.317  e. Ft bevételi főösszeggel és 
 14.000  Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

6/2010. /III. 31./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről.  / 2.sz.mell. / 

4. 2010. évi Közbeszerzési Terv elfogadása.   

Takács Ferenc polgármester   Tárgyi napirend előterjesztését a képviselők megkapták. 
A közbeszerzésekről szóló  2003. évi CXXIX. törvény 5. §-a értelmében  a Kbt. 22. §. 1./ bekezdésében 
meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében szereplő beruházások, ill. felújítások vizsgálata megtörtént, 
mely szerint a hatályos Kbt. szerint nem esik az önkormányzat a közbeszerzési értékhatár fölé, így 2010. évi 
közbeszerzési terv elkészítése szükségtelenné válik. 
     
Lezsák Mihály képviselő  Ha készítenének közbeszerzési tervet, azt az önkormányzatnak kell fizetni? 

Soltész Attila körjegyző   A tervet az önkormányzat fogadja el, a közbeszerzési terv nem kerül pénzbe, mivel a 
hivatal készíti el. 

A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag tudomásulvette. 
 
5. Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális   

ellátásokról szóló 6/2009. /IV. 01./ rendeletének felülvizsgálata. 
          
Takács Ferenc  polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2009. február 12-i ülésén tett  felvetésre a jelenleg 
érvényben lévő szociális rendeletet felülvizsgáltuk, melynek a pénzben nyújtandó támogatások esetében az alábbi 
módosításokat élhet álláspontunk szerint a testület:

A lakásfenntartási támogatás tekintetében Az 1993. évi III. törvény a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról 
38§  (1)  bekezdése  rendelkezik  arról,  hogy  a  települési  önkormányzat  lakásfenntartási  támogatást  nyújt  az  e 
törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási támogatás), az adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülő személyeknek, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti 
jogosultaknak.
A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás  jogosultsági feltételeit, 
eljárási  szabályait  és  a  támogatás  összegét.  A  helyi  lakásfenntartási  támogatást  a  települési  önkormányzat  a 
normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és /vagy önálló ellátásként nyújtja.
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A lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy főre számított havi jövedelemhatárát úgy 
kell  szabályozni,  hogy  az  önkormányzat  rendelete  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  200%-ánál 
alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő.
A lakásfenntartási támogatás havi  költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított  arányát  úgy kell 
szabályozni, hogy, hogy az önkormányzat rendelete a jövedelem 30%-át meghaladó költséghányadot jogosultsági 
feltételként nem írhat elő.
A támogatás  összegét  úgy kell  szabályozni,  hogy annak egy hónapra  jutó  összege  nem lehet  kevesebb 2500 
forintnál.
A rendelet esetleges módosítását a fentiekben meghatározottak figyelembe vételével lehet megtenni.

Soltész Attila körjegyző  A helyi önkormányzat önálló vagy kiegészítő lakásfenntartási támogatást állapít meg.
Fentiekből  látható,  hogy  amennyiben  önálló  támogatásként  állapítja  meg  (jelenleg  így  van)  úgy a  támogatás 
összege nem lehet kevesebb 2500,-Ft-nál. Jelenleg 3000,-Ft Azonban ha kiegészítő támogatásként állapítja meg, 
úgy annak mértéke nincs törvényi minimumhoz kötve azaz szabad döntési kompetenciája az önkormányzatnak. A 
környező településeken 500,-Ft-tól 1000,-Ft-ig terjedő mértékben kerültek megállapításra.
A normatív lakásfenntartási támogatás 90%-a visszaigényelhető, a helyi lakásfenntartási támogatás kifizetése teljes 
mértékben az Önkormányzatot terheli.

Átmeneti segély esetében jövedelmi feltételként nem állapítható meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
150%-ánál alacsonyabb összeg.
Az  átmeneti  segély összege  jelenleg  1000,-Ft-tól  20.000,-Ft-ig  terjedhet.,  illetve  különös  méltánylást  érdemlő 
esetben a segély mértéke 30.000,-Ft-ig terjedhet.
Jelen esetben a segély mértékét lehet mérsékelni.

A temetési  segély és  a  szülési  támogatás  megállapításával  kapcsolatban  a  törvény csak  lehetőséget  biztosít  a 
Képviselő-testület részére annak alkalmazására.
Tehát ebben az esetben fenti ellátás megszüntethető, vagy a mértéke mérsékelhető.
A temetési segély esetében az összeg oly mértékben mérsékelhető, hogy a helyben szokásos temetés költségének 
10%-ánál nem lehet kevesebb.
A szülési támogatás mértéke szabadon csökkenthető.

Kuti Istvánné képviselő  A lakásfenntartási támogatásnál a teljes jövedelmet figyelembe kell venni, nem önálló tá-
mogatásként, hanem kiegészítő támogatásként kell megállapítani. A költségvetésük sem bírja el ezen összegeket. 
Van olyan kisnyugdíjas aki nem esik bele, más egész nyáron dolgozott  és amikor beadja nem dolgozik és jár neki a 
támogatás. 

Soltész Attila körjegyző  A lakásfenntartási támogatás megállapítása egy évi időtartamra történik. Amennyiben a 
kérelmező jövedelmi viszonyaiban változás áll be, úgy 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító 
szervet. A képviselő-testület módosíthatja úgy a szociális rendeletet, hogy például a támogatás időtartamának felé-
nél ellenőrizni kell a feltételek meglétét.  

Lezsák Mihály képviselő   Kuti Istvánné képviselővel egyetért. Javasolja, hogy a szociális rendelet 5. oldal 7. pont-
jára utalva, 5 napon belül jelenteni a változtatást, megerősíteni az ellenőrzést, ha szabálytalanságot vesznek észre 
szüntessék meg a folyósítást. 

Takács Ferenc polgármester  Véleménye szerint halasszák el, kormányváltás lesz és nem tudják, hogy hogyan fog-
ják szabályozni.  Az ellenőrzéssel egyetért, de nem javasolja a szociális rendelet módosítását.

Kuti Istvánné képviselő  Az ellenőrzést nem tartja jónak, inkább az összeget csökkentsék, 1.000 Ft kiegészítő támo-
gatást kapna aki kéri. 

Lezsák Mihály képviselő   Módosítja az előbbiekben azt, hogy ellenőrzés ne legyen, a támogatást egyharmadára 
csökkentsék. 
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Takács Ferenc polgármester  Felteszi szavazásra, hogy a lakásfenntartási támogatás 1.000 Ft kiegészítő támogatás-
ként szerepeljen. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2 igen szavazattal,  1 ellenszavazat mellett  és 
3 tartózkodással megalkotta az alábbi

31/2010. /III. 26./ KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testülete nem fogadta el azon javaslatot, hogy  a szociális 
igazgatásról és a szociális  ellátásokról szóló 6/2009. /IV. 01./ rendeletében a lakásfenntartási támogatás 
1.000 Ft összegű kiegészítő támogatásra módosuljon.

Felelős: Takács Ferenc polgármester  
  Határidő: azonnal. 

6. Rózsahegyi Melinda építési engedélyhez hozzájáruló nyilatkozat kérelme a Balatonrendes    
       212/5 hrsz. /Hullám utcai / ingatlanra vonatkozóan. 

Takács Ferenc  polgármester 
A Balatonrendes 212/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az Önkormányzat társtulajdonosaként Rózsahegyi Melinda 
építési  engedély  megszerzéséhez  kérte  előzetes  hozzájáruló  nyilatkozatát  az  Önkormányzatnak,  mint 
tulajdonostársnak.
Az építési engedély megszerzését megelőzően a Rendezési terven szereplő övezeti határvonallal jelölt zöldfelületet 
külön ingatlanná le kell választani, majd a leválasztást követően adható ki rá építési engedély.
Az engedély megszerzéséhez szükséges, az összes tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata,  magánokiratban, vagy 
közjegyző által hitelesített formában, továbbá a felek között köthető ügyvédi ellenjegyzéssel úgynevezett ráépítési 
szerződés, mely rögzíti, az épület építmény használatát, üzemeltetését építését stb…
Jelenleg a tulajdonostársak döntése alapján az ingatlant  2010 december 31-ig Balatonrendes Község Önkormány-
zata hasznosíthatja.

Fuchs Henrik alpolgármester  A kérelmező akkor forduljon az önkormányzathoz, ha minden tulajdonostól 
rendelkezik hozzájárulással. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a kérelmet utasítsák el. Kéri a testület szavazását. 

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

32/2010. /III. 26./ Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes 212/5 hrsz-ú ingatlanon 
Rózsahegyi Melinda építési engedély benyújtásához hozzájáruló nyilatkozat kérelmét elutasítja.

A  tulajdonostársakkal kötött szerződés  illetve  a 2009. november  20. napjával módosító nyilatkozataik 
alapján az ingatlan hasznosítása  közösen történik, mindaddig míg valamelyik tulajdonostárs nem 
kezdeményezi a  közös használat és az önkormányzati hasznosítás megszűntetését. 

Határidő: 2010. március 31
Felelős Takács Ferenc polgármester 
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7. 2010. és 2011. évre vonatkozó szemétszállítási díj.   
      
Takács Ferenc  polgármester 
A szolgáltató által megküldött díj 2010 évben egyszeri ürítés esetén 120L: 
308Ft +Áfa = 385 Ft/alkalom 
többlethulladékos zsák ára: 48 Ft/db+Áfa

Balatonrendes Község Önkormányzata által szolgáltató felé fizetendő díj (éves):
Állandók után: 48*52*308= 768 768 Ft
Nyaralók után:157*20*308= 967 120 Ft

Balatonrendes Község Önkormányzat döntésének megfelelően 2010 január 1-től 2010 szeptember 1-ig havonta 
fizetendő (bruttó): 138 082 Ft/hó
Szeptember 1-től -december 31-ig  havonta fizetendő:266 301 Ft/ hó amennyiben az első nyolc hónapban meg nem 
fizetett díjat az Önkormányzat a fennmaradó hónapokban részletekben (bruttó): 266 301 Ft/hó

Egyszeri megfizetéssel: 
Havidíj január 1-december 31: 138 082 Ft/hó 
Egyszeri különbözet megtérítés szeptember 1 utáni időpontban (bruttó): 512 876 Ft 

A kiadások között nem került szerepeltetésre a hivatal által kibocsátott számlák miatti kiadás.

Jelenleg rendelet alapján: bevétel:   

225 Ft+Áfa/alkalom ürítési árral egész éves díjfizetés esetén 50 % kedvezménnyel.
   
   egész éves díjfizetés esetén                   5850- Ft + ÁFA/ ingatlan

öt hónapos díjfizetés esetén                  4500- Ft + ÁFA/ ingatlan

Lakosság által befizetett éves díj    
állandó lakosság után (kedvezményt figyelembe véve)

48 porta x 7.313.-Ft   = 351.024.- Ft
  üdülő ingatlan után           157 porta x 5.625.- Ft   =  883.125.- Ft

Önkormányzati hozzájárulás:
Önkormányzat által fizetendő fennmaradó díjrész   935.706.-Ft

Ezen szám nem tartalmazza a nyaralósok esetében alkalmazásra kerülő zsákok árát, mely további (bruttó):
188 400 Ft kiadást eredményez.

A 2010 évi Önkormányzati hozzájárulás mértékének csökkentése, csak a lakosságra hárított díj növelésével 
valósítható meg.
Díjemelés legkésőbb számlázásig hajtható végre, leghamarabb május 1-el léptethető életbe.

2011 évben a jelenleg használt rendszer fenntartása a nyaralótulajdonosok részére biztosított zsákos gyűjtés 
megszüntetésével és minden lakos 120 L re prognosztizálva:
2011 évben a lakos választhat az űrmértékek között, valamint az Önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy a 
számlázást az Önkormányzat vagy a cég végzi.
 
Önkormányzat általi számlázás esetén:
A szolgáltatónak fizetendő éves díj (bruttó): 33 091*127= 4 202 557 Ft 

Jelenleg a 2010 év vonatkozásában az eldöntendő, hogy a szolgáltató a számlázás szempontjából az inflációval 
növeltet számlázza-e ki vagy a teljes összeget lebontva 1/12 re 8 havi szintre. 
Az önkormányzat 12/2010 (II.05) határozatának megfelelően és a Királyszentistváni lerakó  miatti bruttó 91 
Ft /ürítés összeget nem, hanem azt majd a mű beindulását  követően fizeti meg az Önkormányzat.
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A szolgáltató ezen eset vonatkozásában kéri az Önkormányzatot hogy erre vonatkozóan konkrét megállapodást 
kössön vele, a fizetés módjáról és a kötelezettség vállalásáról.
A teljes díj 1/12 részben történő megfizetése esetén nem szükséges megállapodás.  

A képviselőknek kiosztásra került a díjak összehasonlítása, BÖKI és saját lerakó, Remondis Kft. 2010. évi díjai és 
a környékbeli települések díjai. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Meglátása szerint már most magasabb a díj, mint a jövő évi, valamint a Remondis 
Kft. kössön szerződést a lakossággal és ne az önkormányzat, továbbá az önkormányzat a számlázást se vállalja fel. 

Takács Ferenc polgármester   A jelenlegi 4.316 Ft-os díj  helyett  ötszörös díjat kell  fizetni a lakosságnak. A 91 
Ft/űrítés díjat sem tudja az önkormányzat felvállalni és a lakosságra sem tudják áthárítani. 

Kuti Istvánné képviselő  A szállító cég képviselőjével történő tárgyalás során felajánlották, hogy az önkormányzat 
gépét vegyék meg, továbbá két dolgozót vegyenek át. Elmondták, hogy nehéz helyzetben vannak, mivel megszűnt 
a szeméttelep. De a cég egyik lehetőséggel sem kívánt élni. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy ne hozzanak most semmilyen döntést, várják meg az április 30-i köz-
meghallgatást, ahol a szállító cég képviselői is jelen lesznek.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag tudomásulvette és a napirendi ponttal a közmeghallgatás után foglal-
kozik. 

8. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.   

Takács Ferenc  polgármester 
Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008./I. 31./  a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletének  21. §. 2./ pont 4. bekezdése  szerint:
Közmeghallgatást kell tartani: - ha a testület előzetesen úgy döntött.  
Javasolom, hogy a szemétszállítási díj alakulásáról nyújtsunk egy átfogó tájékoztatót a lakosság részére, főként 
arról, hogy miért fog ennyibe kerülni. 
A közmeghallgatás időpontjára javasolom:  2010. április 30.  18.00 órát. Az előterjesztésben április 9-e szerepel, de 
Tasnádi úr kérte, hogy ne a választások előtt legyen a közmeghallgatás és április 30-át javasolták. 

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

33/2010. / III. 26./  Kt.  h a t á r o z a t 

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  2010. április 30-án 
18.00  órai  kezdettel közmeghallgatást tart, a helyi kultúrotthonban. 

Napirend: 

1. Szemétszállítási díj alapvető változásáról beszámoló.

A közmeghallgatás kihirdetése a helyben  szokásos módon és  az önkormányzat 
honlapján történik.

     Felelős:  Takács Ferenc   polgármester 
     Határidő:  a kihirdetésre:  

12



9.    Pedagógiai szakszolgálat finanszírozása.

Takács Ferenc polgármester   Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 
A Tapolca és Környéki Kistérség Többcélú Társulása megkereste önkormányzatunkat a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok finanszírozása tárgyában, mely szerint negyedévente hozzájárulást kell fizetni. A megállapodás 2008. 
január 1-től határozatlan ideig szól. A társulás 2009.évben kiszámlázta a 2008. évi hozzájárulást 4 részletben, 
összege összesen  39.125 Ft, de szerződés hiányában nem került átutalásra.

Soltész Attila körjegyző  Ismerteti a  képviselőkkel  a Tapolca és Környéki Kistérség Többcélú Társulása 
megállapodás tartalmát. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Megjegyzi, hogy a pedagógiai szolgálat kötelező feladatellátás, mert különbön más 
formában, de meg kell oldani. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a szerződés aláírására hatalmazzák fel a polgármestert.

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

34/2010. / III. 26./  Kt.  h a t á r o z a t 

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás által megküldött „Megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról „ szóló 
dokumentumot megismerte az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: 2010. április 15. 

10.   Csatlakozás a 2010. évi  Közmunkaprogramhoz.  

Takács Ferenc polgármester 
Az  előző  évekhez  hasonlóan  az  idén  is  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  2010/6.  számon  un. 
„Vasúttisztasági-idegenforgalmi” közmunkaprogramjára meghívásos pályázati felhívást tett közzé. Az elvégzendő 
feladatok a települések tisztaságának javítása, a csapadékvíz elvezetők és befolyók rendbetétele, az illegális szemét 
és hulladéklerakók felszámolása, a tó legalább két kilométeres körzetének parlagfű-mentesítése, a vasúti pályák és 
környékük gyom és hulladék mentesítése, az önkormányzati és állami tulajdonú közutak környékének rendbetétele, 
parkosítás.  A  környező  települések  gesztoraként  Balatonfüred  Város  Önkormányzata  nyújt  be  pályázatot  a 
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) lebonyolítói közreműködése 
mellett.
A közmunkapályázat kizárólag a meghívottak számára nyitott,  és csak a munkaügyi  központ által  kiközvetített 
regisztrált álláskeresők foglalkoztathatók. A közmunkaprogrammal kapcsolatban előzetés igényfelmérést végeztek, 
hogy az önkormányzat a pályázatán részt kíván e venni, és ha igen, akkor hány fővel, és melyek azok a feladatok, 
amiket a településen a program keretén belül el kívánunk végeztetni.
Igényünket  2  fő  foglalkoztatására  nyújtottuk  be.  A közmunka  legkorábbi  kezdési  időpontja  2010.  május  1,  a 
befejezés időpontja pedig 2010. október 31. A program 6 hónapra szól.  
A program megvalósításához  igényfelmérés  készült  a  vásárolni  kívánt  tárgyi  eszközök,  és  a  kis  értékű  tárgyi 
eszközökről.  (Ezek az eszközök a program befejezését követően az önkormányzatoknál maradnak)
A pályázat kötelezően előírt önrészt tartalmaz, mely a támogatás maximum 12 %-a.  Ennek a terhére számolható el 
a  nem  támogatható  költségek  (anyag,  szemétszállítás,  programirányítás,  ha  azt  nem  munkanélküliek  végzik, 
adminisztráció)
A 2010. évi közmunka programmal kapcsolatos konzorciumi alakuló ülésre 2010. március 31-én került sor. 
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A 2 fő után fizetendő önrész pontos összege nem ismert, mivel a pályázathoz az önkormányzati létszámadatok 
véglegesítése most van folyamatban.  A végleges létszámadatok ismeretében kerül megállapításra az önrész és az 
előleg összege.

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2009. évben az önrész 202.314.-Ft volt, míg  az 1 hónapra kötelezően befizetendő 
előleg 280.992.-Ft. A mindösszesen 2 fő 6 hónapon keresztül történő foglalkoztatása 483.306.-Ft 
kötelezettségvállalást jelentett, melyből az előleg összegét 280.992.-Ft  a program befejeztével visszautalásra 
került. A program ideje alatt 
önkormányzatunk 1 db damilos fűkaszát, 1 db ágvágó fűrészt, 1 db ágvágó ollót, 1 db lapátot, 1 db csákányt, 1 db 
vasvillát, 1 db irtókapát, 1 db ásót, 1 db kézi kaszát, 1 db kapát, 1 db gereblyét kapott, a dolgozók munkaruhát, 
bakancsot, pólót, és védőitalt kaptak.

Javasolja, hogy a közmunka programban vegyenek részt. Kéri a testület szavazását. 

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

35/2010. / III. 26./  Kt.  h a t á r o z a t 

1. Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 
2010/6.  számú  „Vasúttisztasági-idegenforgalmi”  közmunkaprogram  pályázatán  részt  kíván  venni,  és 
felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.

2. A konzorciumi szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, biztosítja 

3. A fizetendő egy havi előfinanszírozza a Probio Zrt részére.

4. Az önrészt, valamint az egy havi előleget 2010. április 31-ig a konzorciumi megállapodásban szereplő 
bankszámlára utaljuk. 

5. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a Probio Zrt. az egy havi előleget 
visszautalja.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására.
7. Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármester, hogy az utalandó összegekről rendelkezzen.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

11.    Vegyes ügyek.   

Takács Ferenc polgármester   Kéri a hivatalt, hogy a telekadó mentességről szóló tájékoztatót a képviselő-testületi 
tagoknak küldjék ki. 

Kuti Istvánné képviselő  Kérdezi, hogy a Bányász utca kábeláthelyezésével kapcsolatban az E-ON-nal sikerült-e 
megállapodást kötni? 

Fuchs Henrik alpolgármester  Még nem történt megállapodás, a tervdokumentáció ill. a hozzá tartozó engedélyek, 
továbbá a képviselő-testületi határozat megküldésre került a kérelmező részére. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Május 8-án a NABE  civil majálist tart 14.00 órától. Sütés, főzés lesz és fellépők 
is lesznek. Kérik a rendezvényre a  terem biztosítását. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A helyi közművelődési  rendelet  szerint civilszervezetek díjmentesen vehetik 
igénybe. 
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Lezsák Mihály képviselő   Dr. Laposa József által ajánlott Településrendezési eszközök módosításának ügye 
hogyan áll?   

Takács Ferenc polgármester  Értesítik a képviselő-testületet, ha az ügyben fejlemény lesz. 

A digitális térkép fénymásolását 8 példányos terjedelemben elintézi. 

Kuti Istvánné képviselő   A Tomori féle úttal kapcsolatban kellene intézkedni, mivel nincs útként bejegyezve. 

Javasolja továbbá, hogy március 31-ig az önkormányzat tulajdonában lévő épület gázóráját olvassák le és jelentsék 
le, mivel áremelés várható. 
Kérdezi, hogy milyen átalakítás folyik az önkormányzati épületben? 

Fuchs Henrik alpolgármester  Gáz-vízmelegítő lett beszerelve a polgármester úr felajánlásával- saját pénzéből – és 
az általa hozott szponzor segítségével pedig egy szikvíz készítő és hütőgép került beépítésre, mely biztosítja a 
dolgozóknak és a rendezvényeknek a vízigényét, így nem kell vásárolni ásványvízet. 

Takács  Ferenc polgármester  Halasi István kérte április 3-ára a kultúrház nagytermét, konyhát és a 
mellékhelyiséget egy rendezvényre. A helyi közművelődési rendelet szerint a nagyterem igénybevétele esetén a díj 
10.000 Ft/nap.

Kuti Istvánné képviselő  Lesz-e idén lomtalanítás? Mikor? 

Fuchs Henrik alpolgármester  Elektronikai hulladékra szerződéskötés lesz, de lomtalanítás nem lesz, 
mivel a hulladékszállítási díj nem tartalmazza, az önkormányzat pedig erre külön keretet nem tartalékolt a 
költségvetésében.  

Az egyik előző testületi ülésen helyi lakos részéről elhangzott, hogy a kis teherautót értékesíteni lehetne 2,5 millió 
forintért. Meglátása szerint – a jelenleg autó eladási kínálatot tekintve, melynek utána érdeklődött – 1,5 millió 
forintért lehetne eladni. A könyv szerinti értéke is  1.132 e. Ft. Az autó műszaki vizsgája ősszel lejár és ha eléri a 
20.000 km-t szervízbe is kell venni. 

Takács Ferenc polgármester  Igaza van, most foglalkozik egy Mazda gépkocsi eladásával, amely 5 éves, 60.000 km 
van benne és 1,8 millió forintot akarnak érte adni. 

Kuti Istvánné képviselő  A következő ülésen a költségvetést módosítani kellene, mivel a Hanomag kompaktort nem 
lehet 3.420 e. Ft-ért eladni, mint bevétel a költségvetésben nem állja meg a helyét. Javasolja, hogy hirdessék meg 
eladásra. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Megjegyzi, hogy Kuti Istvánné képviselő javaslatára lett ezen összeg beállítva és az ő 
javaslatára kell most változtatni. 

Takács Ferenc polgármester   A Hanomag kompaktort hirdetés útján kellene értékesíteni, irányárként a 3.420 e. Ft-
ot kellene megszabni. Javasolja, hogy e témát a továbbiakban zárt ülés keretében tárgyalják. 
A képviselő-testület ezzel egyhangúlag egyetértett. 

Az  ülést  13. 00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 
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