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

Ikt.szám:  21-79 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  szeptember  9.-i  nyilvános   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: 
Fuchs Henrik alpolgármester 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
          Csabáné Varga Anikó képviselő

Kuti Istvánné képviselő 
Lezsák Mihály  képviselő 
 

Meghívottak:  Soltész Attila címzetes főjegyző megbízásából:
         Kovácsné A. Katalin főelőadó,  jegyzőkönyvvez.

Sütő Árpád műszaki előadó
 Dr. Laposa József településtervező

Kajtárné Varga Ida közlekedéstervező.

Fuchs Henrik alpolgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést  9.30 órakor megnyitja.

    Ismerteti a napirendi pontokat:

1.    Balatonrendes Község Településfejlesztési Tervének belterületi közlekedésfejlesztési      
      javaslat  közbenső egyeztetési anyag jóváhagyása.
2.       Balatonrendes Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
3. Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.    
4.   Beiskolázási segélyek megállapítása.
5.  Hullám utcai ingatlan hasznosítása. 
6.       Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
7.  Észak-Balatoni  Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési önkormányzati 

      Társulás   alapító okirat módosítás elfogadása. 
8.          Beszámoló a  2010. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
9. Aktuális ügyek. 
10.        Tájékoztató a 2010. I. félévi rendezvényekről. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett. 
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1.    Balatonrendes Község Településfejlesztési Tervének belterületi közlekedésfejlesztési      
      javaslat  közbenső egyeztetési anyag jóváhagyása.

Fuchs Henrik alpolgármester 
Balatonrendes község Településrendezési Tervének belterületi közlekedésfejlesztési javaslat közbenső egyeztetési 
anyaga megtekinthető Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségén, továbbá a Képviselő-testületi ülést 
megelőzően 2010. szeptember 9.-én 9 órától Balatonrendes Község Önkormányzat Kultúrházában a tervező 
tájékoztatta a Képviselő-testületet a dokumentációval kapcsolatban.
Felkéri Dr. Laposa József  településtervezőt, hogy ismertesse a módosításokat. 

Dr. Laposa József  településtervező    A községben egy-két helyen a 71. számú főútról való befordulást meg kell 
könnyíteni. A felesleges szabályozások 95 %-át levették.  A kikötést benne hagyták. Az Arany János utcában a 
szabályozási vonalat átalakították, mivel a 111-112 hrsz-ú utak kiegyenesítése indokolt, mivel jelenlegi 
ingatlannyilvántartás alapján az utak nem találkoznak. Kisebb módosítások vannak, a mellékelt tervlapon a 
közlekedés egy vagy kétirányú forgalmára van javaslat, hogy működjön az egész. A szabályozást és az övezeteken 
belüli előírásokat  nem változtatták meg. A Katasztrófavédelem kérte, a Panoráma és a Regős utca sarkát levágták, 
mivel a tűzoltó autó nem tud ott befordulni. A piros vonal a tervlapon a Kuti pincészet felé meghosszabbításra 
kerül, hogy uttá válhasson. Berek, Ibolya utcánál levágásokat meg kell tenni, Arany J.  és Simon I. utcánál is 
levágásokat megtenni, a ráfordulás  megkönnyítése érdekében az útkanyarulatoknál az ingatlan sarkainak levágása, 
szabályozása indokolt.  Pálköve község településrendezési tervében a kerékpárutat a pálkövei útról a Kéktó utcán 
keresztül a Strand utcára vezetik le, ezért a jelenlegi Rendezési Tervben a Strand utca és a pálkövei utca közötti 
szakasz elhagyásra került, a Vasút alatti területen jelölt kerékpárút a vasúti pályához közelebbi megépítésre tesz 
javaslatot a rajz szerint.  
Kérdezi a testületet, hogy így mehet-e az anyag egyeztetésre? 

Kajtárné Varga Ida közlekedéstervező   MÁV egyetért a kerékpátút tervmódosításon szereplő nyomvonalával, a 
megtartandó védőtávolságok betartásra kerülnek. A községen belül kerékpárút kijelölését nem tartják indokoltnak, 
mivel a jelenlegi közúthálózaton engedélyezett kerékpáros közlekedés, ill. a vasút és a Horog utca között indokolt 
lenne egy darab gyalogátkelőhely megépítése. 

Lezsák Mihály képviselő  A korábbi  2005. évi Rendezési Tervhez képest a mostani szűkebb, kevesebb 
szabályozást tartalmaz-e az utcákra vonatkozóan?  

Dr. Laposa József  településtervező  Ezt mondta az elején, ahol pirossal van bejelölve ott kerül sor szabályozásra. 
Az utca nem szélesedik, csak be kell tudni fordulni rá. 

Lezsák Mihály képviselő  Az ingatlantulajdonosok tudnak-e róla? 

Dr. Laposa József  településtervező A terv egyeztetés után kifüggesztésre kerül. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Jelenleg kevesebb a szabályozás, mint a korábbi tervben. 

Kajtárné Varga Ida közlekedéstervező  Két utcában keskeny az út, szűken hat méter, optimális az egyirányúsítás 
lenne
Több utcában van önkormányzati tulajdonszakasz, ezt rendezni kellene.

Fuchs Henrik alpolgármester   Ezek rendezése folyamatban van.  

Dr. Laposa József  településtervező A testületnek abban kell állást foglalni, hogy  a változtatásokkal egyetért-e? 

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, hogy az ismertetett változtatásokkal fogadják el a Településfejlesztési Terv 
anyagát. Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

74/2010. ( IX. 9 . ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Balatonrendes Község Településfejlesztési 
Tervének belterületi közlekedésfejlesztési  közbenső egyeztetési anyagát az alábbi módosítások  szerint 
hagyja jóvá:

- Hullám utcai 6 méterest szabályozást a 71. sz. főút felől fordulóívekkel kell kiegészíteni
- Arany J. utca és Simon I. utca esetében a 71. sz. főút felől fordulóívekkel kell kiegészíteni
- Regős utca Fő utca kereszteződését fordulóívvel kell kiegészíteni 182 hrsz-ú ingatlan terhére 
- Csapás és Panoráma utca kereszteződésénél a Panoráma utcára való ráfordulás érdekében mindkét 

irányból fordulási ívet kell feltüntetni
- A  megküldött terven hibásan szerepel a hegyi út nyomvonal, ennek helyesbítése / szabályozási vonal/ 

meghosszabbítása szükséges 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester 
Határidő: azonnal. 

2.   Balatonrendes Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.   

Fuchs Henrik alpolgármester Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a 
polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat I. féléves helyzetéről. 
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Jelen beszámoló 2010. január 1.-től 2010. június 30.-ig terjedő időszak állapotát tükrözi.
Az Önkormányzat költségvetésének tervezése során 6 fővel lett számolva, melyből 3 fő a teljes munkaidőbe van 
foglalkoztatva,  amelyből  1  főnek  a  bérével  május  3.-áig  lett  számolva  nyugdíjba  vonulás  miatt.  1  fő 
részmunkaidőben foglalkoztatott valamint 2 fő közfoglalkoztatott a jelenlegi minimálbér 73.500 Ft-tal lett tervezve 
a 2 fő  bérénél 90%  állami támogatása is lett számolva a bevételi oldalon.
Az étkezési hozzájárulás 6 fő részére 6000 Ft/hónapra melegétkezési utalvány lett tervezve mely után 2010-től 25% 
adót is kell fizetni. A foglalkoztatottak bére és hozzá kapcsolódó járulék kifizetések időarányosan teljesültek.

• Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a dolgozók betegszabadságát tartalmazza
• Egyéb költségtérítés az alpolgármester költségátalányát tartalmazza.
• Az állományba  nem tartozók juttatásai  a  polgármester  az  alpolgármester  és  a  képviselők  tiszteletdíját 

foglalja  magába.  (A polgármester  juttatásait  tiszteletdíj  címen októbertől  decemberig terjedő időszakra 
terveztük.) 

• Megbízási díj a választások során kifizetett tiszteletdíjakat tartalmazza, amely kiadásait a bevételi oldalon 
szerepeltetett PE átadás fedezi.

A dologi kiadások során:
• Irodaszer, nyomtatvány beszerzése az alábbiakat tartalmazza: kézpénzfizetési csekk, festék patron, menet-

levél, bélyegző.
• Tüzelőanyag költsége gázpalack vásárlását tartalmazza.
• Hajtó és kenőanyag beszerzése a Kia tehergépjármű üzemanyagát, motorolaj vásárlást, kenőolaj, kenőzsír, 

kisgépek üzemanyagát tartalmazza.
• Anyagbeszerzés címén az alább felsoroltak kerültek megvásárlásra: tisztítószer, izzó, virágvásárlás Nőnap-

ra, virágpalánta vásárlás virágosításhoz, kéztörlő, damil fűnyíróhoz, damilfej adagoló.
• Karbantartás díját a könyvtárba lévő számítógéphez alkatrész beszerzése, játszótérhez és faluba festék be-

szerzése és az utak kátyúzási munkáit tartalmazza.
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás alatt az alábbi költségeket könyveltük: számítógép készenléti 

díj, szemétszállítás, tűzvédelmi szolgáltatás, honlap karbantartás, fotózás, közkút megszüntetés, Hóeltakarí-
tás, étkezési jegyek szállítási költsége, postaköltség. 
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• A továbbszámlázott szolgáltatások között azokat a kiadásokat könyveljük, amelyeket a későbbiekben ki-
számlázunk ilyen például a bolt és posta épület rezsiköltsége.

• Reprezentációs költségek között a  Nőnapi rendezvény ital és ételfogyasztását, Ivónap kiadásait foglalja 
magába.

• Reklám és propaganda kiadások a Rendesi Élet fénymásolási költségei, jelenti.
• Egyéb különféle kiadások között a könyvtári számítógép virusírtójának beszerzését tartalmazza.
• Különféle adók díjak között a bankköltség, kötelező biztosítás, tagdíjak (Balatoni Szövetség, Kistérség), 

épületbiztosítás, eljárási díj, digitális térkép, vízkészlet járulék, tulajdoni lap másolat, amelynek teljesítése 
elmarad a tervezetthez képest.

A dologi kiadások összességében nézve időarányosan elmaradtak a tervezetthez képest.

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

• Az Önkormányzat támogatta a Nabe helyi csoportját, a Rozmaring Ág csoportot, Ábrahámhegyi Polgárőr 
Egyesületet illetve a badacsonytomaji Tatay Általános iskolát.

•  Pénzeszközt adott át a Probio részére a közmunkaprogramban való részvétel címén valamint a regionális 
hulladéklerakó részére. Hozzájárulást fizetett a Kistérségi társulásnak háziorvosi ügyelet valamint pedagó-
giai szolgáltatás ellátásához valamint a háziorvosnak útiköltség jogcímén.

• Az önkormányzat által folyósított ellátások összességében nézve elmaradtak a tervezettől. 
•  Beruházás kiadásai között a rendezési terv módosításának kifizetésre került az első részlete 350 e Ft+ 

ÁFA összegben, a MÁV-val létrejött együttműködési megállapodás alapján megvalósult a peronfelújítás 
2.000 e Ft összegben, valamint a Kútfúrás 790 e Ft +ÁFA összegben.

A kiadások kiadás nemenkénti csoportosításban kerültek a beszámolóban, amely összesített adatokat tartalmaz a 
kiadásokat a könyvelésből valamint a számlákból lehet részletesen nyomon követni amelyre a Körjegyzőségen 
van lehetőség.

Bevételek alakulása:
• Az Önkormányzat alaptevékenysége körében végzett szemétszállítási szolgáltatás.
• A bérleti díjak a teljesülése a tervhez képest megfelelően alakult.
• Az egyéb bevételek a tervezetthez képest megfelelően alakultak a IV. negyedévben túlteljesítés várható 

mivel akkor érkezik meg a Pálkövei strand bevételének 6 %-a.
• A kamatbevételek elmaradnak a tervezetthez képest a kedvezőtlen kamat alakulása miatt,  valamint  a 

pénzügyi helyzet miatt a lekötött betét felbontása miatt.
• Az önkormányzat helyi adói a tervezetthez képest nagyobb mértékben folytak be bár ez betudható, annak 

hogy az adózok egy összegben befizették az éves adó mértékét. Az iparűzési adó negatív előjellel jelent-
kezik a féléves  kimutatásban mivel  az adózók visszakérték a túlfizetésüket amelyet  a számlán lévő 
egyenlegből nem tudtunk volna teljesíteni így a költségvetési számláról kellett átvezetni.

• Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkor-
mányzat  számlájára,  ugyanúgy,  mint  az  önkormányzatok  költségvetési  támogatása  (normatív,  illetve 
központosított). 

• A szociális 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 2010. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása.  
• A 2009. évi beszámoló alapján az államtól 23  e Ft. normatíva különbözetet kaptunk.
• A választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 152 e Ft.
• A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatokra 225 e Ft-ot kaptunk.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2010. június 30-án: 5.721 e Ft. 
A pénztár egyenlege 117 e Ft a bank egyenlege 5.604 e Ft melyből szabadon felhasználható 4.901 e Ft, a Viziköz-
mű Társulattól átvett pénzeszköz csak adott célokra használható fel 461 e Ft valamint a környezetvédelmi alap 
számlának az egyenlege 242 e Ft amely szintén adott célokra használható fel.
Az Önkormányzat kiadásai meghaladták a bevételeit így a pénzkészlet a 2010. január 01. nyitóhoz képest 14. 000 e 
Ft-ról 5. 721 e Ft-ra csökkent, amely 8.279 e Ft-os csökkenést jelent.

Kuti Istvánné képviselő  A vízkészlet járulék  és az étkezési jegy szállítás mit tartalmaz? 
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Fuchs Henrik alpolgármester   A víz készletezése után kell fizetni járulékot, az étkezési jegy szállításnál futár 
hozza a körjegyzőség és az ábrahámhegyi önkormányzatéval együtt a jegyet és ennek a költsége van leosztva. 

Kuti Istvánné képviselő  A lekötött betét felbontásáról nem volt tudomása.

Fuchs Henrik alpolgármester  A betétet a kifizetések miatt fel kellett bontani, ezért történik a lekötés három 
havonta meghosszabbításra, hogy szükség esetén a betét felbontható legyen. 

Lezsák Mihály képviselő  Mi tartozik a felhalmozási és felújítási kiadásba? 

Fuchs Henrik alpolgármester  Az előterjesztés tartalmazza és annak a melléklete is. 

Lezsák Mihály képviselő  Az a hír terjedt el a faluban, hogy az önkormányzatnak nincs egy fillérje sem, most pedig 
azt olvassa van pénzkészletet. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Neki ilyet a faluban még nem mondtak, ha a képviselő-társának igen, akkor neki 
kellett volna megcáfolni. A költségvetés mai állapota a hivatalban megtekinthető. 

Kuti Istvánné képviselő  A napirendek között már kétszer szerepelt az önkormányzat hitelfelvétele, valószínű ezért 
terjedt el a faluban. 
A költségvetés előterjesztéséhez hozzáfűzi, hogy alapos munka volt az elkészítése. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A hitelfelvétel napirendre tűzése jelenleg nem aktuális, az új képviselő-testületre vár 
az erről való döntéshozatal. 

Kuti Istvánné képviselő  A költségvetés a június 30-i állapotot mutatja.  

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetését fogadják el.  
Kéri a testület szavazását. 

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

75/2010. ( IX. 9 . ) Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  I.  félévi  költségvetés 
beszámolóját megismerte és 13.388 e Ft bevételi és 21.667 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester 
Határidő: azonnal. 

3.    Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.          

Fuchs Henrik alpolgármester        Tárgyi anyagot a képviselők megkapták az alábbiak szerint: 
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2010.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely 
szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi jogon 
jár.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
A jutalom a 2009. év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, amely 8 fő részére lett kifizetve átlagosan 14.000 Ft , 
ami az ez évi költségvetésben jelenik meg.
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, mely elmaradt a ténylegesen felmerült költségtől. Egyéb költségtérítés címén 
költségátalány került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
került megállapításra). 
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A  szociális  juttatások  címén  lakásépítési  és családalapítási támogatás került kifizetésre 1 fő részére. 
A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetés kerül 
a Körjegyzőség részére.
Cafetéria  rendszer  keretében  a  dolgozók  által  jogszabályban  nevesített  juttatások,  kerülnek  kifizetésre,  amely 
összeg tartalmazza a 25%-os személyi jövedelemadót is.
A munkaadókat  terhelő egyéb járulék az illetmények  után számolt  arányos  járulék,  mely összességében nézve 
időarányosan alakult.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
gémkapocs,  iratfűző,  füzet,  etikett  címke,  hibajavító,  iratpapucs,  lefűzhető  tasak,  radír,  ragasztó,  naptár, 
nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek. 
Könyv,  szakkönyv  költségen  szabályzat  minták  című  kiadvány  került  megvásárlásra  valamint  a  2010.  évi 
számlatükör.
Folyóiratok  között  a  CD  jogtár  került  megvásárlásra,  valamint  a  közbeszerzési  eljárások  című  kiadvány.  A 
kisértékű tárgyieszköz beszerzésnél DVD olvasó és RAM került beszerzésre a számítógépekhez.  
A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Viziközmű Társulás, továbbá a dolgozói 
és családtagi telefonszámlát tartalmazzák). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, 
mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések 
kerülnek továbbszámlázásra.
Karbantartási, kisjavítási költségek a körjegyzőség fax gépének javítását foglalja magába.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 671 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási  szolgáltatása,  Internet  javítás  sürgősségi  kiszállás  díját,  csomagolási  és  szállítási  költséget,  amelyek 
összesen 85e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 15 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 69 e 
Ft került kifizetésre. 
Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi  ellátás 10 e Ft, 1 dolgozó közigazgatási alapvizsgájára való 
felkészülés díja és vizsgadíj valamint a munkájukat elősegítő szakmai napok részvételi díját tartalmazza 47 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 256e Ft, bankkezelési költséget 28e Ft, illetve IRMA iktató 
rendszer  havidíját  tartalmazza  60e Ft  egyéb  költségek között  szakértői  díj,  végrehajtási  díj  tartalmaz  melynek 
összege 43 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a féléves teljesítés időarányos részét.

A felhalmozási  kiadások között  a  körjegyzőség  Immateriális  javak  beszerzésére  nem fordított  pénzt,  a  gépek 
berendezések vásárlására szánt összegből 164 e Ft került kifizetésre, amely tartalmazza egy Notebook valamint egy 
számítógép beszerzését.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik. 

A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. 
Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírságból befolyt összeg 29 e Ft. Támogatások, átvett pénzeszközök közé a 
Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal a bankszámlára 16.205 e Ft. 
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2010. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 

Összességében  megállapítható,  hogy  a  2010.  I.  félévi  tényleges  bevételek  kiadások  egyensúlyban  vannak,  és 
időarányos teljesítést mutatnak.
A  Körjegyzőség  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek  megfelelően  alakult  a  2010.  I.  félévi  pénzkészlete  is 
(Pénzkészlete 2010. június 30-án : 2.313 e Ft).

Kuti Istvánné képviselő  Pontos, precíz gazdálkodásról szóló anyagot kaptak, számára érthető. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, hogy a körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetéséről készült beszámolót 
fogadják el.  Kéri a testület szavazását. 

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

76/2010. ( IX. 9 . ) Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2010.  I  félévi  költségvetési 
teljesítését megismerte és 16.866 e Ft bevételi és 16.793 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester 
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Határidő: azonnal. 

4.    Beiskolázási segélyek megállapítása.  

Fuchs Henrik alpolgármester A szociális igazgatásról szóló helyi rendelet  22. §-a szerint  az önkormányzat a 
községben lakóhellyel rendelkező,  általános iskola és  közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló 
személyek részére iskolakezdési támogatást nyújt a jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül. A 
költségvetési rendeletben tervezett összeg 550.000 Ft. 2009.évben 14 fő részesült 7.000 Ft összegben.  
A 2010. évben igénybe vevők száma változhat az iskolai tanulmányokat kezdők és befejezők számának változása 
miatt. 

Kuti Istvánné képviselő  Jó lenne tudni hány főről van szó, mert ennek függvényében emelni lehetne a támogatás 
összegét, hiszen a beiskolázáshoz szükséges ceruzák, könyvek ára is emelkedett. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Várhatóan 15 fővel kell számolni. Amennyiben 8.000 Ft-os beiskolázási segélyt 
állapítanának meg, akkor sem emelkedni az erre fordítandó összeg jelentősen, ezért javasolja, hogy 8.000 Ft-ot 
állapítsanak meg tanulónként. Kéri a testület szavazását.

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

77/2010. ( IX. 9 . ) Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a községben állandó lakosként 
bejelentett, életvitelszerűen a községben élő  és  nappali tagozaton tanulók részére, - a megfelelő 
iskolalátogatási  igazolások bemutatása mellett - 8.000,-Ft  /azaz:  nyolcezer forint/ egyösszegű 
beiskolázási segélyt nyújt. 
Az iskolalátogatási igazolások beadási határideje:  2010. október 31. 
Megbízza a Körjegyzőt, hogy az iskolalátogatási  igazolások beszerzése  után, az összeg kifizetéséről 
saját hatáskörben gondoskodjék. 

Felelős:  Fuchs Henrik alpolgármester / Soltész Attila címzetes főjegyző 
 Határidő:  2010. október 31.  
                             

5.    Hullám utcai ingatlan hasznosítása.   

Fuchs Henrik alpolgármester 
A 2010 július 29-i Képviselő-területi ülésen a Balatonrendes 212/5 hrsz-ú ingatlan hasznosításához szükséges 
intézkedések megtétele mellett döntött a Képviselő-testület, mely alapján felkérésre került egy igazságügyi 
ingatlanszakértő értékbecslő. 
A tulajdonostársak kiértesítésre kerültek  valamint nyilatkozattételre, hogy a kikalkulált árat el tudják-e fogadni.
A mai napig négy tulajdonostárs hagyta jóvá a megállapított összeget.
Nem mindenki jelzett vissza, van aki kevesli az összeget, nem sok esély van a közös hasznosításra, ha nincs közös 
irányvonal. 
Javasolja, hogy a döntést a következő testületre bízzák. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Azon ingatlantulajdonosokkal akik visszajeleztek, tudatni kellene a tényt, hogy 
mi a jelenlegi állapot. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Levélben tájékoztatják őket arról, hogy név szerint kinek nem volt elfogadható az ár. 

6.   Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.  

Fuchs Henrik alpolgármester 
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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  2002-ben  csatlakozott  első  ízben  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több ábrahámhegyi fiatal részesült támogatásban. 
A csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását követően kerül kiírásra a pályázat, melyre a jelentkezéseket 2010. 
október  31-ig  lehet  benyújtani.  Az  ösztöndíj  időtartalma  10  hónap.  A megállapított  támogatások  a  2010.  évi 
költségvetési évet terhelik.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű,  szociálisan  rászoruló  fiatalok  felsőoktatásban  való  részvételének  támogatása.  A  Bursa  Hungarica 
többszintű  támogatási  rendszer,  amelynek  pénzügyi  fedezeteként  három  forrás  szolgál:  

A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális 
támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a 
rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési 
önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.

A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára 
megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. ((1) és (2) együtt: önkormányzati 
ösztöndíjrész)

Intézményi támogatás: 
Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni 
kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és 
a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező 
mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső 
maximuma a 2010. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási 
intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési 
támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)

Javasolja, hogy  csatlakozzanak a pályázathoz. Kéri a testület szavazását. 

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

78/2010. ( IX. 9 . ) Kt. határozat 

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 2011. évi fordulójához. Kijelentjük, hogy az önkormányzat 

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

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2011.  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. 

Az önkormányzat  kötelezettséget vállal  arra,  hogy az Ösztöndíjrendszer 2011.  évi  fordulója keretében a 

beérkezett  pályázatokról  hozott  döntését  az  OKM  Támogatáskezelő   által  üzemeltetett 
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https://bursa.okmt.hu/palyazat/  Internet  honlapon on-line  adatbázisban  rögzíti.  Az  adatrögzítéssel 

Illésné Rácz Andreát bízza meg.

Felhatalmazza  Fuchs Henrik alpolgármestert Balatonrendes  Község Önkormányzat alpolgármesterét, a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Felelős:  Fuchs Henrik alpolgármester Határidő: 2010. szeptember 30. 
 

7. Észak-Balatoni  Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési önkormányzati Társulás alapító   
okirat módosítás elfogadása. 

Fuchs Henrik alpolgármester 
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke a 
Társulási Tanács felhatalmazásával, azzal a kéréssel fordult a Társulási tag települések önkormányzataihoz, hogy 
az alábbi indokok alapján szükségessé vált Társulási Megállapodás módosítást a Társulás többi önkormányzata és a 
Társulás teljes területén élő lakosság iránti felelősséget is átérezve sürgősséggel tűzze napirendre.

Az elnök úr által ismertetett, a módosítást szükségessé tevő indokok.
„Az Európai Közösségek Bizottságának B(2006)6491 számú határozatában megítélt támogatással finanszírozott 
2002/HU/16P/PE/017 számú Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekt I. ütemének megvalósítása a végéhez 
közeledik. A Királyszentistváni és a kapcsolt létesítmények ünnepélyes átadása majd műszaki átvétele megtörtént. 
A szelektív gyűjtőszigetek kivitelezése szintén a végéhez közeledik. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök 
beszerzésére indított közbeszerzési eljárásokat követően a 8 db görgős konténerszállító szerelvény, valamint a zárt 
és nyitott szállítókonténerek átvétele megtörtént. A szelektív gyűjtőszigetek edényzete és a mobil építési törmelék-
feldolgozó augusztus 31-ig kerül leszállításra.
Ezek után a projekt alábbi tartalmú első üteme majdnem teljes egészében megvalósult.
I. ütem
Egy regionális hulladék-lerakó építése (Királyszentistván);
Egy mechanikai – biológiai előkezelő üzem telepítése (Királyszentistván);
4 hulladék-válogató üzem telepítése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém);
3 hulladék-átrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca);
Komposztáló üzem létesítése (Balatonfüred);
Egy mobil építési hulladék újrahasznosító rendszer üzembe helyezése;
59 db szállítójármű beszerzése (EURO 4 motor);
400 hulladékgyűjtő sziget építése.
Korábban a Monitoring Bizottsági üléseken jelezve sikerült érvényt szerezni azon álláspontunknak, hogy 
indikátorszámként a motorral rendelkező járművek száma 49 db szerepeljen, melyhez 10 db pótkocsi tartozik. A 
teljes járműállomány (forgalmi engedéllyel rendelkező járművek) 59 db. Azonban a beszerzett 8 szerelvényen 
kívül (16 jármű) még így is további kötelezettség maradt 43 jármű beszerzése. Ennek fedezete a támogatási 
keretből nem volt biztosítható, ezért különböző technikákkal (pénzügyi konstrukciókkal) igyekeztünk 
finanszírozási forrást találni (hitelfelvétel, bérleti díj előleg kérése az üzemeltetőtől).
További kötelezettségként terheli a Társulást a projekt második üteme.
II. ütem, amely a 2007 – 2013–as programozási időszakban külön projektként kerül finanszírozásra:
13 hulladékudvar telepítése;
A veszprémi hulladékválogató üzem kibővítése;
4 komposztálótelep üzembehelyezése (Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém);
Korábbi és illegális hulladék-lerakóhelyek rekultivációja (600.000 m2)
Ebből a kötelezettségből már megkezdtük a felhagyott lerakók rekultivációjának előkészítését. A 
KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” 
elnevezésű pályázattal az előkészítésre támogatást nyertünk. Az előkészítés hamarosan lezárul és a II. fordulóra (a 
100%-ban támogatott kivitelezés) pályázat benyújtása legkésőbb november 30-ig lehetővé válik.
Lehetőség nyílt továbbá arra, hogy a meg nem valósult műszaki tartalmat a projektből kivonva módosítsuk a 
projekt tartalmát. A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséhez kiegészítő beruházásként a kivont műszaki 
tartalmat aktualizálva és a jelen igényekhez igazítva a KEOP-1.1.1./B pályázat keretében szerezzünk forrásokat.
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Mivel ezek a lehetőségek kötelezettségeink teljesítését úgy segítik elő, hogy a lehető legkevesebb terhet róják a 
lakosságra és az önkormányzatokra (a szükséges önerőt bérleti díj előlegből finanszíroznánk) a Társulási Tanács 
2010. április 6-ai ülésén a 14/2010 számú határozatával döntött a KA projekt műszaki tartalmának csökkentésére 
vonatkozó kérelem benyújtásáról és egy felülvizsgált koncepció alapján a hiányzó eszközök KEOP pályázatból 
történő finanszírozásáról.
Mindkét pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele, hogy a Társulási Megállapodás tartalmazza KEOP 
eljárási szabályoknak megfelelő rendelkezéseket. A módosított, minden Társulási tag önkormányzat által elfogadott 
és aláírt Társulási Megállapodást csatolnunk kell a pályázatokhoz.
A Társulási Tanács a 6/2010 (II. 4.) ÉBRSZHK-TT határozata alapján, figyelembe véve az időközben 
bekövetkezett jogszabályi változásokat (az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet és a 
státusztörvény rendelkezései), a KvVM-FI-vel együttműködve előkészítettük a Társulási Megállapodás 
módosításának tervezetét, amelyet a 28/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozattal a Tanács elfogadott és 
felhatalmazott, mint a Társulás Elnöke, hogy a tagokat a módosításról tájékoztassam és az elfogadásról szóló 
képviselő-testületi / közgyűlési határozatokat 2010. szeptember 30-ig bekérjem.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a módosítások nem származtatnak többletköltségeket sem a tagokra, sem a 
lakosságra, viszont elengedhetetlenek ahhoz, hogy a hitelfelvételt kiváltsuk pályázati forrásokkal és ezen keresztül 
a kalkulált lakossági díjakat csökkenteni lehessen.”

Lezsák Mihály képviselő  A hulladékszállítással kapcsolatban két civilbeadvány folyik magasabb intézményeknél, 
de egyéb részleteket nem hallott.

Fuchs Henrik alpolgármester  A törvény heti egy alkalommal történő hulladékszállítást ír elő, ahol komposztálnak 
ott kéthetente kell elszállítani a szemetet. A kistérségi társulás próbálja összefogni, minimum 3 millió és maximum 
10 millió forint összeg pályázható, de csak állandó ingatlantulajdonosoknak lehet pályázni és ingatlanonként 
10.000 Ft-ra. Balatonrendesen 48 állandó ingatlan van, így önállóan nem tudnak pályázni. 

Kuti Istvánné képviselő  A Szilárdhulladék-kezelési Társulás mindig sürgősséggel kéri a testülettől, hogy az 
anyagokat tűzze napirendre. Az anyagban olyan dolgot írtak le, ami nem történt meg, ők elvárják a képviselő-
testülettől a pozitív hozzáállást. Leírták, hogy a  szelektív gyűjtőszigetek edényzete és a mobil építési törmelék-
feldolgozó augusztus 31-ig kerül leszállításra, de ez nem így van. A hulladékszállítási díjba beépített  bruttó 
 91,- Ft űrítési díj elköltéséről nincsenek megfelelő információink.

Sütő Árpád műszaki előadó  A szelektív hulladékgyűjtő konténerek megvásárlása megtörtént azokat a szolgáltató, 
esetünkben a  Remondis Tapolca Kft. telephelyén helyezték el, azok a gyűjtőszigetekre a Királyszentistváni 
hulladéklerakó próbaüzemének elindulásával egyidőben kerülnek kiszállításra. A mobil építési törmelékfeldolgozó 
jelenleg a Királyszentistváni hulladéklerakóban van használaton kívül. A díjba beépített 91 Ft a próbaüzem 
csúszása miatt vélelmezhetően nem kerül teljes mértékben elköltésre, viszont ezen összeg vonatkozásában a 
társulás tanácsa részéről döntés még született, hogy a 2011. évi díjakban ez kompenzálásra kerül, vagy mivel 2011. 
év vonatkozásában csak becsülhetőek a lerakó fenntartási költségei, ezért tartalékkeretként állítják-e be. Harmadik 
lehetőségként felmerülhet pályázatok önerejeként felhasználása. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, hogy az előterjesztett anyagot fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

79/2010. ( IX. 9 . ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Észak-Balatoni  Térség Regionális  Települési 
Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  Alapító  Okiratának  és  Társulási  Megállapodásának  a 
Társulási Tanács 28/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.

A  képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert,  hogy  az  elfogadó  határozatot  tartalmazó  jegyzőkönyvi 
kivonatot a Társulásnak megküldje.
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A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Fuchs Henrik  alpolgármester 
Határidő: 2010. szeptember 15.

8.   Beszámoló a 2010. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

Fuchs Henrik alpolgármester    
Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. §. 1./bekezdése alapján a képviselő-testület a 
polgármester előterjesztése alapján dönt  lejárt határidejű határozatokról  szóló jelentés elfogadásáról. A  2010. II. 
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi, melyből megállapítható, hogy a határozatokban foglalt döntések végrehajtása határidőben megtörtént. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

80/2010. /IX. 9. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2010. II. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  Határidő: azonnal. 

9.    Aktuális ügyek. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A révfülöpi iskolaigazgató megküldte az iskola 2009-2010. évi kiadványát a 
rendezvényekről. Kéri  az iskola a képviselők részére a kiadvány közreadását, melyet átad a képviselő-testületi 
tagok részére. 

Kuti Istvánné képviselő  Kérdezi, mivel ő a rádióban hallotta, hogy a közmunka nem számít bele a nyugdíjba? 

Fuchs Henrik alpolgármester  Utánanéznek, de véleménye szerint beleszámít. 

Lezsák Mihály képviselő  Javasolja a Rendesi Élet című újságot megjelentetni és kérdezi, hogy kifogás van-e 
ellene és a képviselőknek milyen témája lenne. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Nincs kifogás az újság megjelentetése ellen, ha nem választási lapként készül el. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  A vadászokat fel kellene szólítani, mivel rókák és vaddisznók is bejönnek a 
faluba és jelentős kárt okoznak a lakosságnak. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Véleménye szerint legalább kettő darab csapdát vásároljanak a vadak megfékezése 
céljából.

Kuti Istvánné képviselő  Írásban kellene a vadásztársasághoz fordulni az elszaporodott vadak miatt. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A közmeghallgatásra  javasolja meghívni a vadásztársaság képviselőjét, hogy 
tájékoztassa a lakosságot ezügyben. Kéri a testület szavazását.  
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Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

81/2010. /IX. 9. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2010. novemberben tervezett 
közmeghallgatásra meghívja  a Kőtenger  Vadászati Földtulajdonosi Közösség  /székhely:  8274 Köveskál, 
Vadvirág u. 4. /  képviselőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot a vadkárokkal kapcsolatban. 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, hogy  kettő darab csapdát vásároljanak a vadak megfékezése céljából. Kéri 
a testület szavazását.
Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

82/2010. /IX. 9. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községben elszaporodott vadak védekezése 
céljából kettő darab csapda vásárlásáról döntött. 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  Határidő:  2010. szeptember 30. 

10.   A  2010. I. félévi rendezvényekről.  

Fuchs Henrik alpolgármester    Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a 16/2010.(II.05.) sz. 
határozatával elfogadta Balatonrendes Község Önkormányzat 2010. évi Rendezvénytervét. 
2010. június 30. napjáig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.

Rendezvény
 megnevezése

Rendezvény 
időpontja

Rendezvény tervezett 
költsége

Felelős 
megnevezése

Költségek 
elszámolása

Disznóvágás Január 23. 50.000.- Fuchs Henrik
alpolgármester

Március 30.

Téli esték 
sorozat

Január 30.
Február 10.
Március 10

0.- Lezsák Mihály 
képviselő

Kocsonyafe-
sztivál

Február 6. NABE helyi csoportja
szervezésében

Nőnap Március 6. 100.000.- Fuchs Henrik
alpolgármester

Március 30.

Március 15. Március 15. 50.000.- Fuchs Henrik 
alpolgármester

Húsvét Április 5. Balatonrendes 
Kultúrájáért Alapítvány 

szervezésében

Burbács 
Barnabásné 
képviselő

Férfinap Ivó 
nap

Május 15. 50.000.- Csabáné Varga 
Anikó képviselő

Július 1.

Falunap Június 
25-26-27.

Balatonrendes Község 
Önkormányzat

B.rendes Kultúrájáért 
Alapítvány

Fuchs Henrik 
alpolgármester

2010. június 30-ig 
a költségek nem 
kerültek 
elszámolásra.
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• Téli esték sorozat : összesen 0 Ft
• Disznóvágás: (elszámolás: 2010. március 30.)

- Italvásárlás:   3.980.-  
- Gázpalack: 15.760.-
- Kolbászhús vásárlás:   2.000.-
- Élelmiszer:                              48.678.-  
Összesen:              70.418.-

• Nőnap: (elszámolás: 2010. március 30.)

- Virág: 18.750.-
- Linzervásárlás:   2.356.-
- Étel fogyasztás: 44.000.-
- Ital:                                                            4.309.-  
Összesen: 69.415.-

• Március 15- ünnepség: 0 Ft
• Húsvét: összesen  0 Ft
• Ivó nap: (elszámolás: 2010. július 1.)

- Élelmiszer:   9.075.-
- Élelmiszer:   8.320.-
- Élelmiszer:                              43.675.-  
Összesen: 61.070.-

A rendezvénytervben betervezett összegek szerint a Disznóvágás rendezvény 20.418 Ft-tal a Ivó-napi rendezvény 
11.070 Ft-tal túllépte a tervezetet. Összességében a rendezvényekre szánt összeg 250.000 Ft volt ebből ténylegesen 
200.903 Ft került kifizetésre. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Az  ülést  11.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Kovácsné A. Katalin   Fuchs Henrik 
 főelőadó alpolgármester 
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