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

Ikt.szám:  B- 21-116/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  november 25-i  nyilvános   ülésén, a  
Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:        Fuchs Henrik  polgármester 
 Kuti Istvánné alpolgármester 
 Csabáné Varga Anikó képviselő  
 Piros Zita  képviselő 
 Perger János képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző 
                                 megbízásából: Horváth Anita tanácsos 

       Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez.
       Gáspár Anita pénzügyi előadó 
       Sütő Árpád műszaki előadó 

        

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  9.30  órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a 7. napirendi pontot 4. napirendi pontként tárgyalják.
  

Ismerteti a  napirendi pontokat: 

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége  2010. I. – III. n. évi költségvetésének 
elfogadása. 

2.    Balatonrendes Község Önkormányzat  2010. I.- III. n. évi költségvetésének elfogadása.                 
 

3.    Balatonrendes Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

4.     Az önkormányzat hitelfelvételéről döntéshozatal. 

5.     A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása. 
 

6.     Mindenki karácsonya  napjának előkészítése. 
 

7.     Képviselő-testület 2011. évi munkatervének jóváhagyása. 
 
Tájékoztató 
 8.   A 2011.évi pénzügyi  belső ellenőrzés eredményéről. 
 9.   A vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság tevékenységéről.
10.  A 2011.évi hulladékszállítással kapcsolatban. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 
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1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége  2010. I. – III. n. évi költségvetésének   
elfogadása. 

Gáspár  Anita pénzügyi előadó    
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  háromnegyed  éves  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). 
A szociális juttatások címén lakásépítési és családalapítási támogatás került kifizetésre 1 fő részére. A lakásépítési 
támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetésre 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,  Önkormányzati  rendeletek 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 beszerzése során DVD olvasó, RAM, billentyűzet valamint pendrive került megvásárlásra.  
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 988 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási  szolgáltatása,  Internet  javítás  sürgősségi  kiszállás  díját,  csomagolási  és  szállítási  költséget,  amelyek 
összesen 96 e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 15 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 116 e 
Ft került kifizetésre. 
Egyéb dologi kiadások között  munka egészségügyi ellátás 21 e Ft,  1 dolgozó közigazgatási  alapvizsgájára  való 
felkészülés díja és vizsgadíj, a dolgozók munkáját elősegítő szakmai napok részvételi díját valamint színház bérlet 
díját tartalmazza, amely összesen 112 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 364 e Ft, bankkezelési költséget 41 e Ft, illetve IRMA iktató 
rendszer  havidíját  tartalmazza  90  e Ft  egyéb költségek között  szakértői  díj,  végrehajtási  díj tartalmaz  melynek 
összege 44 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a háromnegyed éves 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. 
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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 24. 308 e Ft. 
Az államháztartáson kívüli működési célú bevétel a számlavezető pénzintézet támogatását jelenti, amelyet a dolgozók 
művelődésére kapott a körjegyzőség ennek összege 100 e Ft.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2010. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 

Összességében megállapítható, hogy a 2010. III. negyedéves tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és 
időarányos teljesítést mutatnak. A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2010. 
III. negyedévi pénzkészlete is (Pénzkészlete 2010. szeptember 30-án: 2. 899 e Ft).
 
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség  I-III. n. évi költségvetését  fogadják el.  Kéri a testület 
szavazását. 

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

118/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010. I- III. negyedévi költségvetési 
teljesítését megismerte és 25.702 e Ft bevételi és 25.043 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal. 

2. Balatonrendes Község Önkormányzat  2010. I.- III. n. évi költségvetésének elfogadása.            

Fuchs Henrik polgármester  
Az 1992.  évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a  helyi  Önkormányzat  III.  negyedéves  helyzetéről.  Ennek a  törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Jelen beszámoló 2010. január 1.-től 2010. szeptember 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 úr költségátalányát tartalmazza januártól-szeptemberig.
• 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 pénzeszköz átadás fedezi.

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

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

kisgépek üzemanyagát tartalmazza. A teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot.
• Kisértékű tárgyieszköz beszerzése során állatcsapda lett megvásárolva
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• Anyagbeszerzés  címén  az  alább  felsoroltak kerültek megvásárlásra:  tisztítószer,  izzó,  virágvásárlás 
Nőnapra,  virágpalánta  vásárlás  virágosításhoz,  kéztörlő,  damil  fűnyíróhoz,  damilfej  adagoló,  kenőzsír, 
falunapra ajándéktárgy vásárlás, egészségügyi papír.

• Karbantartás  díját  a  könyvtárba  lévő számítógéphez alkatrész  beszerzése,  játszótérhez és faluba  festék 
beszerzése 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, hó eltakarítás, 
étkezési  jegyek  szállítási  költsége,  postaköltség,  falunapon  előadóművészi  tevékenység,  emlékplakett 
vásárlás, emléklap képviselőknek. 

• A  továbbszámlázott  szolgáltatások  között  azokat  a  kiadásokat  könyveljük,  amelyeket  a  későbbiekben 
kiszámlázunk 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 és a Rendesi lapok fénymásolási költségeit, jelenti.
• Egyéb különféle kiadások között a könyvtári számítógép vírusirtójának beszerzését tartalmazza.
• Különféle adók díjak között a  bankköltség, kötelező biztosítás,  tagdíjak (Balatoni Szövetség, Kistérség), 

épületbiztosítás,  eljárási  díj,  digitális  térkép,  vízkészlet  járulék,  tulajdoni  lap  másolat,  földmérési  díj, 
igazgatási  szolgáltatás,  komplex  bírság,  illetékbélyeg  vásárlás,  ügyvédi  munkadíj,  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 
iskolának és óvodának valamint a badacsonytomaji iskolának.

• Az Önkormányzat támogatta a NABE helyi csoportját, a Rozmaring Ág csoportot, Ábrahámhegyi Polgárőr 
Egyesületet, Tatay Sándor Általános iskolát valamint a Révfülöpi Iskoláért alapítványt.

•  Pénzeszközt adott át a Probio részére a közmunkaprogramban való részvétel címén valamint a regionális 
hulladéklerakó  részére.  Hozzájárulást  fizetett  a  Kistérségi  társulásnak  háziorvosi  ügyelet  valamint 
pedagógiai 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 és második részlete 

800 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, amely az adó emelése 

miatt nem lehetett kiszámítani pontosan. Az iparűzési adó negatív előjellel jelentkezik a III. negyedéves 
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 
önkormányzat számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve 
központosított). 

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

• A központi előirányzatok a 2010. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása.  
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• 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 337 e Ft-ot kaptunk.
• Államháztartáson kívülről átvett  pénzeszköz 160  e Ft  amelyet  víz hozzájárulás  címén fizettek be az 

Önkormányzat számlájára.
• A rendezvények támogatására 428 e Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2010. szeptember 30-án: 4.333 e Ft. 
A pénztár egyenlege 11 e Ft a bank egyenlege 4.322 e Ft melyből szabadon felhasználható 3.618 e Ft, a Viziközmű 
Társulattól  átvett  pénzeszköz  csak  adott  célokra  használható  fel  461  e  Ft  valamint  a  környezetvédelmi  alap 
számlának az egyenlege 243 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 4.333 e Ft-ra csökkent, amely 9.667 e Ft-os csökkenést jelent.
 
Javasolja, hogy az önkormányzat 2010. I- III. n. évi beszámolóját fogadják el.  Kéri a testület szavazását. 

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

119/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  I-  III.  negyedévi 
költségvetés beszámolóját megismerte és 21.818 e Ft bevételi és 31.485 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

 

3. Balatonrendes Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester  
Az Önkormányzat költségvetésének tervezése során 2011. évben a kommunális feladatokat 2 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott  munkavállalóval,  a  könyvtári-kulturális  feladatokat  1  fő  részmunkaidőben  foglalkoztatott 
munkavállalóval kívánjuk ellátni.
A közhasznú és közcélú foglalkoztatottak bérével nem számoltunk mivel még nem ismert, hogy 2011. évben milyen 
feltételek mellett foglalkoztathatóak (mennyi támogatást ad az állam). 
Az étkezési hozzájárulás 3 fő részére 6000Ft/ hónapra lett tervezve mely után 2011-től adót is kell fizetni (az adó 
mértéke még itt sem ismert 2010. évben 25% volt).
Egyéb költségtérítés a polgármester, és alpolgármester költségátalányát (30, illetve 20%) tartalmazza.
A képviselők tiszteletdíja az  elfogadott  tiszteletdíjak alapján lett  tervezve (Polgármester  140eFt,  alpolgármester 
30eFt, képviselők 20eFt ).
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az esetleges ápolási díj, közgyógy ellátás járuléka, az étkezési jegyek valamint 
a cégtelefon után fizetendő kifizetői adó.

A dologi kiadásokat a  2010.  évi III.  éves teljesítés alapján csökkentettük le, amely érinti az irodaszer vásárlást, 
könyvvásárlást,  kisértékű tárgyieszközök beszerzését, egyéb anyagbeszerzéseket, szállítási szolgáltatásokat,  egyéb 
kommunikációs szolgáltatásokat, gázenergia szolgáltatást (Bolt gázszolgáltatása továbbszámlázva), villamosenergia 
szolgáltatást,  karbantartási  kisjavítási  szolgáltatást,  ÁFA  befizetést,  belföldi  kiküldetés,  reklám  propaganda 
költségek, egyéb dologi kiadásokat. A szemétszállítási díjak tekintetében a teljes összeg kikerült a költségvetésből 
mivel 2011-ben előreláthatólag a szolgáltató számlázza a szemétszállítási díjat így az Önkormányzatnak nem kell 
fizetni a szolgáltató felé .

A  végleges  pénzeszköz  átadásoknál  a  Körjegyzőség  támogatása  (a  körjegyzőség  végleges  költségvetésének 
elfogadásáig  még változhat),  az  iskola,  óvoda  fenntartói,  háziorvosi  ügyelet,  Probió  közmunkaprogram önrész 
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támogatások a 2010 évi adatok alapján lettek kiszámítva, itt  meggondolandó  a  2011.  évben  az  alapítványoknak 
adott támogatás összege.
Az Önkormányzat  által  folyósított  ellátásokat  is az  előző év alapján kerültek tervezésre, amely a  2010.  évi III. 
negyedéves teljesítés alapján csökkentésre került a helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj összege.

Immateriális javak kiadásai között szerepel a rendezési terv elkészítése. Felújítások költségeivel nem terveztünk a 
2011. évi költségvetésben.
Beruházások  között  a  játszótér  kialakítás  önrésze  szerepel,  amelyre  a  beadott  pályázat  miatt  szükséges, 
gyalogátkelőhely létesítése és  annak  megvilágítása  szerepel  valamint  azok ÁFA költsége.  Gépek,  berendezések 
beszerzésére nem terveztünk.

A szemétszállítási díj bevételt nem szerepeltettünk a bevételek között. A kiadási oldalon is csökkentve lett mivel a 
számlázát előreláthatólag 2011-ben a szolgáltató végzi.
Bérleti díjként a Halasi Kft-vel kötött szerződések, illetve a strandi területbérlet, valamint a Magyar Telekom által 
fizetett díjak lettek figyelembe véve. Az egyéb bevételek tartalmazzák a Pálkövei strand bevételének 6%-át, sírhely 
megváltás bevételét.
A helyi adó bevételeknél a 2010. évi III. negyedéves teljesítés alapján került tervezésre mivel addigra már befolytak a 
II. félévi adók is.
Az Önkormányzat  bevételei hozzávetőleges adatokat  tartalmaznak,  az  előző évet alapul  véve, mivel a  Magyar 
Államkincstár  által közölt adatok a központi támogatások tekintetében még nem állnak rendelkezésre. (átengedett 
központi adók Szja, és állami támogatás) 
A felhalmozási bevételeknél tervezésre került  egy ingatlan eladása  valamint  a  Hanomag C44  típusú  kompaktor 
eladása mindkét esetben az ár tartalmazza az ÁFÁ-t.
Tervezve lett  még a  Tapolca  Kistérségi  társulástól  kapott  pénzeszközzel,  amelyet  a  mozgókönyvtári  feladatok 
ellátására valamint a rendezvények támogatására kap az Önkormányzat.
Várható pénzmaradvánnyal az Önkormányzat jelenlegi helyzete (hitel felvétel) miatt nem számolhatunk.
A hitel felvétel a kiadások és bevételek egyensúlyának megteremtése miatt szükséges.

A képviselő-testület az adókkal kapcsolatban tervez változtatást, amely érinti majd a 2011. évi költségvetést és a 
hitel felvételét is szerepeltetni kell a költségvetésben   2011. január 1-től. A hitel összegét 5 millió forintban 
állapítanák meg. 
Felkéri Gáspár Anita pénzügyi előadót a tájékoztatásra a hitel felvételével kapcsolatban. 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  Amennyiben a képviselő-testület nem 10 millió forint hitelt, hanem annál kevesebbet 
tart szükségesnek felvenni a hitel feltételei ugyanazok, a kamat a változó tényező. Egy hónap szükséges az igény 
beadásától a felvételig. A hitelkeret akkor lép érvénybe amikor az önkormányzat folyószámláján nem lesz fedezet és 
a bevételek érkezésével csökken a hitelkeret összege. A képviselő-testület a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 
finanszírozási ajánlatát megkapta. Amennyiben a költségvetésben tervezett nagy összegű bevételeink nevezetesen a 
Hanomag kompaktor eladása, a telekeladás nem valósul meg, az a költségvetésben negatív irányú változást okoz, így 
a tervezett hitel összege nő.  
 
Kuti Istvánné alpolgármester   A hitel 5.462 e. Ft-tal szerepel a koncepcióban, melyet 5 millióra forintra kell 
csökkenteni, így a költségvetésben már kevesebb összeg jelenne meg. 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A KIA teherautó eladása kétséges, ha lenne vevő akkor ide lehetne összeget tervezni. 

Fuchs Henrik polgármester  A képviselő-testülettel egyetértésben javasolja, hogy a reprezentáció összegét 200 e. Ft-
ról 100 e. Ft-ra csökkentsék,   az alapítványok támogatása 62. e. Ft-tal csökken, az egyéb pénzbeni támogatások / 
Bursa 100 e. Ft-tal csökken, és a szociális étkeztetésre tervezett összeg 200 e. Ft-tal csökken. /  
A szemétszállítási díj számlázása nem szerepel a koncepcióban, ezt oldja meg a szolgáltató. A szemétszállítási díj 
beszedése sok problémát fog okozni. Ilyen magas díj mellett amit a szolgáltató meghatároz, sokan fognak 
komposztálni, kevesebb lesz a szemét mennyisége és az űrmérték csökkenni fog. Sokan nem fognak fizetni, mivel 
csak a termelt mennyiség utáni díjat tartják reálisnak. 
Javasolja, hogy a 2011. évi költségvetési koncepciót fogadják  el.  Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta  az alábbi

120/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

4.      Az önkormányzat hitelfelvételéről döntéshozatal.  

Fuchs Henrik polgármester    Felkéri Gáspár Anita pénzügyi előadót a napirend ismertetésére. 

Gáspár  Anita pénzügyi előadó  A kimutatott  pénzkészletből a  környezetvédelmi számlán és a viziközmű számlán 
nyilvántartott egyenlegek csak adott feladatra használhatók fel tehát nem szabadon felhasználható.
A kiadásokról készült kimutatás a rendelkezésre álló számlák alapján készült el, amely nem tartalmazza a szociális 
jellegű  kiadásokat,  a  folyamatosan  beérkező  számlákat,  a  rendezvény (mindenki  karácsonya)  során  felmerülő 
költségeket.
Az adószámlákon jelenleg is van pénz, amely átvezethető a költségvetési számlára bár teljes összegének átvezetése 
nem ajánlott a túlfizetések esetleges visszafizetése miatt valamint a téves befizetése rendezése miatt. 
2010. évi költségvetés várható bevételei: 

• Pálkövei strand bevételének 6%-a
• Pálkövei strand területbérleti díj bevétele
• Lakosság számára továbbszámlázott szemétszállítási díj
• Továbbszámlázott rezsi költségek bevétele
• Állami támogatás időarányos része

A fentiek okán a folyamatos működés fenntartásához figyelembe véve hitelfelvétel szükséges.

A hitel típusa pénzforgalmi bankszámlahitel. A hitel elbírálása a szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának 
függvényében a hitelbírálatot követő max. 1 hónapon belül rendelkezésünkre áll. A rendelkezésünkre álló hitel csak a 
költségvetési számla negatív egyenlege esetén kerül felhasználásra.
A hitelkeret összege évközben emelhető. Ugyanúgy működik mint a lakossági folyószámla, a befizetéssel csökken a 
hitelkeret összege. 
2010.  évi  falunap  rendezvény  lebonyolításához  a  Balatonrendes  Kultúrájáért  Közalapítvány  együttműködési 
megállapodás alapján 300 e. Ft. pénzeszközt adott át az önkormányzatnak, amelyet december végével vissza kellene 
fizetni és ez a kimutatott kiadások között nem szerepel. 

Fuchs Henrik polgármester  Ezügyben felveszi a kapcsolatot az alapítvánnyal. 

A hitel fedezetként az élelmiszer-italbolt együttes épületét jelölték meg. 
Javasolja, hogy  5 millió forint összegű hitelt vegyenek fel 2011. január 1. napjától.   Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,    ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta  az alábbi

121/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.  évi  költségvetés  során felmerülő költségek 
folyamatos  rendezéséhez és  az Önkormányzat zökkenőmentes  működéséhez,  pénzforgalmi bankszámlahitel 
típusú  5.000.000 Ft összegű hitel vesz fel 2011. január 1. napjától. 

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

 
5.       A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása.   

Fuchs Henrik polgármester  
2011.  január  1.napjától  az  Országgyűlés  módosította  a  helyi  adókról  szóló  1990.évi  C.törvényt.  Ezáltal 
Balatonrendes Község Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét is felül kell vizsgálni, mert több pontját is érinti 
a változás.
2011. január 1. napjától megszűnik a lehetősége annak, hogy az Önkormányzat a hétvégi házak, üdülő és nyaraló 
épületek után idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget állapítson meg.
A hatályban lévő 4/2010.(III.08.) számú helyi adókról szóló rendelet módosítással érintett pontjait az alábbiak:
18.§ (1) b) pontja az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetése miatt törlésre kerül.
18.§ (2) bekezdése az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetése miatt törlésre kerül.
19.§ a) pontja módosul, a 70.életévét betöltött magánszemély nem részesül törvényi mentességben.
21.§ az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetés miatt törlésre kerül.
22.§ b) az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetés miatt törlésre kerül.
23.§ b) pontja az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetés miatt törlésre kerül.

A rendelet 3.§ és a 31.§ (1) törlésre kerül, mivel az adó megfizetését a 2003.évi XCII.tv. szabályozza.
A  rendelet  4.§  (3)  bekezdése törlésre  kerül,  a  helyi  adótörvényben  megszűnt  a  helyben  szokásos  földrészlet 
mértékének szabályozása.
 
Javasolja, a képviselő-testülettel történt konszenzust követően, hogy: 
- az iparűzési adó mértékén ne változtassanak, kevés a vállalkozó, a bánya sem működik. 
- a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó eltörlésre kerül, az egyre fogyó vendégforgalom miatt, ezenfelül 

semmilyen plussz szolgáltatást nem tudnak nyújtani a vendégeknek. Kuti Istvánné alpolgármester fogalmazta itt 
meg, hogy kedvezményeket nem tudnak nyújtani mint pl. a Révfülöp kártya vagy Badacsony kártya. 

- az építményadó mértékét 650 Ft-ra módosítják.
- telekadó mértéke 30 Ft/m2-ra módosul, ez 5 Ft-os emelés. Amennyiben a telket szőlőműveléssel hasznosítják úgy 

12 Ft/m2 –re emelik az adó mértékét, ez 2 Ft-os emelés.

  Kéri a testület szavazását. 

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

15/2010. /XII. 03./  r e n d e l e t é t 
A helyi adókról.  / 1. sz. mell. / 

6.     Mindenki karácsonya  napjának előkészítése.   
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Fuchs Henrik polgármester  
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” 
szóló 7/2010./V.1./  számú rendeletének  9.§ alapján „ A Képviselő-testület évente egy alkalommal pénzbeli vagy 
természetbeni átmeneti segélyt nyújthat a lakosság meghatározott körének a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül.”
2009. évben az Önkormányzat a községben élő nyugdíjasokat (54 fő)  2.000,-Ft összeggel támogatta a  karácsonyi 
rendezvény alkalmával. Tavaly 94.000Ft összeg került kifizetésre ezen a címen, mivel 7 fő nem vette át az összeget.
2010. évben várhatóan hasonló létszámmal számolhatunk.
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  3/2010/II.15./  számú  költségvetési  rendeletében  550.000,-Ft  összegben 
szerepel egyéb rászorultságtól függő ellátás, melynek részét képezi a nyugdíjasok támogatása melyből 2010. október 
30-ig  200.000 Ft került kifizetésre.
Az ünnepség december  18-án   14.00  órakor  kerül  megtartásra.  A képviselő-testület  egyetértett  abban,  hogy a 
támogatást csak legvégső esetben postázzák a magas postaköltség miatt.  

Javasolja, hogy 2. 000 Ft támogatásban részesítsék a nyugdíjasokat. .  Kéri a testület szavazását. 

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

122/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” 
szóló  7/2010.  /V.  01./  számú rendeletének 19.§  alapján a  jövedelmi viszonyok vizsgálata  nélkül egyszeri 
karácsonyi támogatásban részesíti a községben élő nyugdíjasokat 2.000,-Ft összegű kifizetés formájában.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: 2011. december 18.

7.      A képviselő-testület 2011. évi munkatervének jóváhagyása. 
         
Fuchs Henrik polgármester  
A képviselő-testület 2010.évi munkatervének előterjesztését a testületi tagok megkapták. A képviselők részéről a 
munkatervvel kapcsolatban észrevétel nem merült fel, ezért javasolja elfogadásra. 
Kéri a testület szavazását. 

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

123/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   2011.  évi  képviselő-testületi  ülések 
„Munkatervét  „   az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  1/2008.  /I.  31./ 
rendeletének  13. §. 2./bekezdése szerint, az előterjesztés alapján  elfogadja. 
A „Munkaterv” a jegyzőkönyv  2. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:    Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Tájékoztató 
7.   A 2011.évi pénzügyi  belső ellenőrzés eredményéről.           
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Fuchs  Henrik polgármester   Az ellenőrzési  jelentést  a képviselők megkapták, amely a 2010. október 19- 2010. 
október 23-án lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól szól. A vizsgálat célja volt Balatonrendes önkormányzat  2009. 
évi költségvetéséből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerinti felhasználásának ellenőrzése. 
Az  alapítványok  támogatását  ellenőrizték  és  azt,  hogy a  kiutalások  megtörténtek-e,  valamint  az  alapítványok 
elszámoltak-e a felvett összeggel.  

 9.     A vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság tevékenységéről.

Csabáné Varga Anikó képviselő a Bizottság Elnöke:   
 Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ellenőrző Bizottság a vagyonnyilatkozatokat megvizsgálta. Ennek 
alapján megállapította, hogy azok rendben határidőre benyújtásra kerültek. 

10.    A 2011. évi  hulladékszállítással kapcsolatban.   

   Fuchs Henrik polgármester     Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirend ismertetésére. 

 
Sütő  Árpád  műszaki  előadó  Az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulás  Tanácsa  november 4.-i  ülésén döntött,  arról,  hogy az  idei évben befizetett  többlet  díj 
(bruttó 91 Ft/alkalom) milyen módon kerül elszámolásra.
A 2011 évi díj nem ismert, melynek oka, hogy a szolgáltatónak november 30.-ig kell megadni árait.
Az  árakat  befolyásolja,  hogy a  Királyszentistváni  hulladéklerakó  próbaüzeme mikor  kezdődhet  meg,  mivel  a 
magasabb költségek a próbaüzem befejezésétől keletkeznek.
A lerakó  beindulását  2010  június  1-  napjára  tervezték,  de a  mai  napig  nem rendelkezik a  mű  a  próbaüzem 
megkezdésére feljogosító engedéllyel.
2011 évben a normál üzem nem indulhat meg jelenlegi állás szerint, előbb, mint április 1-e.

A közszolgáltatás  díját  a  2011.  január  1-től a  szolgáltató szedje be, a  rendeletüket ennek megfelelően fogják 
előkészíteni. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Szelektív hulladékgyűjtő edények érkezése mikorra várható?

Fuchs  Henrik  polgármester   A  királyszentistváni  hulladéklerakó próbaüzem rendes  beindulása  után  ami 
várhatóan 2011. február hó.
A szolgáltatás árai jelenleg nem ismertek. Az idei évben befizetett többlet díjat, ami 91 Ft/alkalom, ezt az
összeget osszák vissza az önkormányzatoknak, ez hangzott el a Kistérségi Társulás ülésén is. Ezt a lakosság 
felé nem érvényesítették, ez az önkormányzat pénze.  
A díj háztartásonként 1.000 Ft-tal emelkedni fog. A próbaüzem elindulása még kérdéses, ennek az árát nem 
érvényesítik a rendeletben.  A rendeletben az űrmértéket nem szerepeltetik a 60 és a 80 literest.
A nyaralóknál 20 alkalommal történik az elszállítás. A lakossági szemétszállítás támogatása megszűnik. 
A rendeletből az 50 %-os támogatást kiveszik és a zsák adását is. 
A fent elmondottakat közzéteszik az újságban és a honlapon és márciusban lakossági tájékozatót tartanak
e témában. 

Javasolja, hogy a fentiek alapján készítse elő a hivatal a következő ülésre a rendelettervezetet. 
Kéri a testület szavazását. 

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

124/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a hivatalt, hogy a következő ülésre 
„A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  „  szóló 
rendelettervezetet az ülésen tett módosításokkal kiegészítve készítse elő.  
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Felelős:    Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester   Dr. Bíró Sándor balatonrendesi ingatlantulajdonos a hulladékszállítással kapcsolatban 
beadványt  írt  a  Fogyasztóvédelmi  Hatósághoz  és  kezdeményezte  a  balatonrendesi  hulladékszállítási  gyakorlat 
vizsgálatát.  A beadvány több  kérdést  taglal,  melynek jelentős részre  a  közszolgáltató  és Balatonrendes község 
önkormányzata  között  létrejött  szerződés,  valamint  jogtalan  haszonszerzés  vélelmezése.  A  levél  javaslatokat 
tartalmaz a közszolgáltatás vonatkozásában, melyet önkormányzatunk helyi rendelete egyértelműen szabályoz. 
Javasolja, hogy határozatban erősítsék meg dr. Bíró Sándor felé, hogy az önkormányzat rendelete a törvényeknek 
megfelelően került elfogadásra. 

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

125/2010. /XI. 25./  Kt. határozatot

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Dr. Bíró Sándor  /2030 Érd, Riminyáki u. 97. / 
levelére,  amely  a  Balatonrendesen  történő  szemétszállítás  gyakorlatával  foglalkozik  és  a  Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság részére küldött meg az alábbiakat fogalmazza meg: 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének „A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  „  szóló   8/2010.  /  V.  31./  rendelete  egyértelműen szabályozza 
Balatonrendes község köztisztasági közszolgáltatását. 

Dr.  Bíró Sándor levelét Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek körjegyzője hatáskör hiányában áttette az 
ügyben hatáskörrel és  illetékességgel  rendelkező Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi 
Regionális Felügyelősége részére. 

Felelős:    Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

A képviselő-testület konszenzusa alapján a polgármester úr 2010. december 17-én egyeztetést folytat a Hullám 
utcai ingatlantulajdonosokkal a hasznosítás ügyében.  

Fuchs Henrik polgármester  Az ülést 13.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita  Fuchs Henrik  
tanácsos   polgármester 
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Tájékoztató a zárt ülésről: 

A képviselő-testület egy fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg egy évi időtartamra,
melynek összege  3.600 Ft/hó normatív és 3.000 Ft/hó helyi támogatás. 
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