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

Ikt.szám:  B- 6-15 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  január  27.-  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.

             Laposa József   településtervező

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. 

Ismerteti az ülés  napirendi pontjait: 

1.  Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 
       
2.   Balatonrendes Önkormányzat 2011.évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 
   
3. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

4. 2010. évi rendezvények elszámolása. 

5. 2011. évi rendezvényterv.

6. Alapítványok, egyesületek 2011.évi támogatási kérelme. 
  

7. Balatonrendes Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. /XI. 09./ rendeletének 
hatályon kívül helyezése. 

8. Közfoglalkoztatási terv elfogadása. 

9. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami 
támogatásról döntéshozatal. 

10. Balatonrendes község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. 
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11. Balatonrendes község Önkormányzat gazdasági program elkészítése. 
12.  Sítáborozási kérelem. 
       
13.  Jelentés a  2010. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

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

1. Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

Horváth Anita tanácsos  A testületi tagok tárgyi napirend anyagát megkapták az alábbiak szerint: 
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2011.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, illetménykiegészítés.. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi 
jogon jár. Képzettségi pótlék a Ktv. 48/A § alapján szintén 2 főnek jár. Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői 
illetménypótlékot tartalmazza.
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 került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú 
helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra). 
A szociális juttatások címén 1 fő nyújtott be lakásépítési támogatásra igényt. 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 19,04%-os személyi jövedelemadót is.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék.
A dologi kiadásokban a koncepcióhoz képest csak a továbbszámlázott telefondíjak kiadása került megemelésre 200e 
Ft+ ÁFA összeggel.
A bevételi oldalon is megemelésre kerültek a továbbszámlázott bevételek 250e Ft-tal. A kimutatásba nem kerül külön 
soron szerepeltetésre az ÁFA összege, mivel a Körjegyzőség 2011. január 1-től nem tartozik az ÁFA hatálya alá.
A Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz nagysága csökkent mivel a 2010. évi gazdálkodás eredményeként 793e Ft 
megtakarítás  mutatkozik  így  a  pénzmaradvány  összege  nőt  ennek  eredményeként  kevesebb  pénzt,  kell  az 
Önkormányzatoknak a Körjegyzőség működéséhez hozzátenni.
A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott állami támogatások a koncepcióhoz képest nem változtak alaptámogatás 
3.042e Ft ösztönző támogatás 1.824e Ft.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2010. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve. 

Perger János képviselő  A képzettségi pótlékot mi indokolja? Gondolja, hogy több diplomás személyek dolgoznak a 
körjegyzőségen. 

Horváth Anita tanácsos  A képviselő-testületek együttes ülésen elfogadásra került a köztisztviselők egyes 
juttatásairól szóló rendelet, melyben a képzettségi pótlék is szerepel. Ennek alapján került tervezésre a 
költségvetésben. 

Perger János képviselő  Miért I. fordulóban tárgyalják a költségvetést? 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A költségvetést két fordulóban kell tárgyalni a törvény alapján. 

Perger János képviselő  A körjegyzőség mennyi támogatást kap? 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott állami támogatások a koncepcióhoz képest 
nem változtak alaptámogatás 3.042e Ft ösztönző támogatás 1.824e Ft.

Kuti Istvánné alpolgármester  Gratulál, hogy maradt még pénze a körjegyzőségnek.
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Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. fordulós 
tárgyalását az előterjesztés szerint fogadják el,   kéri a testület, hogy erről szavazzon. 

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

1/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011.  évi költségvetés I.  fordulós 
tárgyalását 39.025 e Ft bevételi és 39.025 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: 2011. február 15.

       
2.  Balatonrendes Önkormányzat 2011.évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

Fuchs Henrik  polgármester 
Az Önkormányzat koncepciójához képest az alábbi változások történtek:
Személyi juttatásoknál az alapilletmények soron 2 fő teljes munkaidős foglalkoztatott 12 havi bérével számoltunk 
(minimálbér 78.000 Ft) melynek 95%-val a bevételi oldalon is  terveztünk. A részmunkaidős foglalkoztatott bérét 
15e Ft-tal csökkentettük. A étkezési hozzájárulás növeltük 140e Ft-tal amely 2 fő számára havi 6000Ft –ot jelent 12. 
hónapon keresztül.
A járulékok kiadását is megnöveltük az alapilletmények emelése miatt.
A dologi kiadások között az adók, díjak sor került módosításra, amely a számlavezető pénzintézet felé fizetendő hitel 
kamat összegét tartalmazza 400e Ft.
Módosításra került a Körjegyzőség fenntartásához fizetendő hozzájárulás összege 219e Ft-tal.
A Tapolcai Kistérségi társulás részére a 191/2008. (XII.9.) KT. határozat alapján 2010. december 31-ig 159.000 Ft-
ot nem fizettük ki, amelyet az új mentőállomás építésére adott volna az Önkormányzat lakosságszám arányosan így 
azt a 2011. évi költségvetésben kiadásként szerepeltetni kell.
A bérpótló juttatás összegét megemeltük mivel az eddig szerepeltetett összeg nem lenne elegendő. A bérpótló juttatás 
80%-a leigényelhető a Magyar Államkincstártól, amely a bevételi oldalon is szerepel a költségvetésbe.
A koncepcióhoz képest az adóemelések miatt az építményadó 500e Ft-tal a telekadó 500e Ft-tal került megemelésre. 
Az idegenforgalmi adó bevétele 140e Ft-tal csökkentésre került.
Az  átengedett  központi  adók még változhatnak,  mivel  a  pontos  adatok  még nem kerültek közlésre  a  Magyar 
Államkincstár részéről.
A mozgókönyvtári feladatok bevétele csökkent 50eFt-tal, A közfoglalkoztatás támogatása 2.260e Ft-tal szerepel. A 
bérpótló támogatás 80% bevétele 560e Ft-tal jelenik meg a bevételi oldalon.

2010. december 31-én az önkormányzat pénzmaradványa ténylegesen 2.074 e Ft volt.

A bevételek és kiadások teljesülése esetén az Önkormányzat 2011. december 31.-én 2.351e Ft hitel állománnyal fog 
rendelkezni.

Hozzáfűzi,  hogy az  előterjesztéshez  képest  az  előzőekben a   elmondott  teljes  munkaidős  foglalkoztatás  2  fő 
részmunkaidős foglalkoztatásra módosul. 
A közcélú foglakoztatásban a  4 órás dolgozókat 4 hónapban lehet foglalkoztatni, erre 95 %-os támogatást kapnak. 
Két fő részmunkaidős részére 2.000 Ft/hó/fő étkezesi utalványt terveztek, akiket 11 hónapra 4 órás munkaidőben 
foglalkoztatnak. 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. fordulóját  fogadják el az előzőekben vázolt 
pontosításokkal. 
Kéri a testület szavazását a javaslattal kapcsolatban. 
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Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

2/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. fordulós 
tárgyalása keretében 34.405 e Ft kiadási és 31.909 e Ft bevételi főösszeggel  valamint finanszírozási műveletek 
bevételeként  2.496 e Ft működési célú hitelfelvétellel elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2011. február 15.

3. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása.   

Fuchs Henrik  polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzata  22/2010.  (II.12.) KT.  határozatában 75.000.-  Ft,  azaz hetvenötezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a NABE Balatonrendesi csoportja részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata  23/2010.  (II.12.) KT.  határozatában 75.000.-  Ft,  azaz hetvenötezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata 57/2010. (V.28.) KT. határozatában 10.000.- Ft, azaz tízezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány részére. 

A támogatás kifizetésre került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata 6/2010. (II. 05.) KT. határozatában 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata 42/2010. (IV. 30.) KT. határozatában 5. 000.- Ft, azaz ötezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Javasolja, hogy az alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolását fogadják el, egyenként felteszi szavazásra 
azok elfogadását és a képviselő-testület  az alábbiak szerint szavazott: 

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

3/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  2010.  évben a NABE Balatonrendesi csoportja 
(8255  Balatonrendes,  Révfülöpi  u.  8.)  részére  nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót  megismerte,  azt 
elfogadja.

Felelős:  Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: azonnal.  
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Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

4/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010. évben a Rozmaring Ág Balatonrendes 

Jövőjéért  Egyesület  (8255  Balatonrendes,  Horog  u.  7.)részére  nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót 
megismerte, azt elfogadja.

Felelős:  Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: azonnal.  

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

5/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010.  évben a Tatay Sándor Közös Fenntartású 
Általános  Iskola  (8258  Badacsonytomaj,  Kert  u.  14.)  részére  nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót 
megismerte, azt elfogadja.

Felelős:  Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: azonnal.  

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

6/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010.  évben a Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 
(8256  Ábrahámhegy,  Badacsonyi út.  13.)  részére nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót  megismerte,  azt 
elfogadja.

Felelős:  Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: azonnal.  

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

7/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   2010.  évben  a  Révfülöpi  Általános  Iskoláért 
Alapítvány (8253  Révfülöp,  Iskola u.  5.)  részére nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót  megismerte,  azt 
elfogadja.

Felelős:  Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: azonnal.  

4. 2010. évi rendezvények elszámolása.   

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  16/2010.(II.05.)  KT.  határozatával  elfogadta 
Balatonrendes Község Önkormányzat 2010. évi Rendezvénytervét. 
2010. december 31. napjáig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.
Rendezvény Rendezvény Rendezvény Felelős Szervező
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 Megnevezése időpontja tervezett 
költsége

megnevezése

Falunap Június 
25-26-27.

0.- Fuchs Henrik
Kuti Istvánné

Balatonrendes Község 
Önkormányzat

Szüreti felvonulás Október 9. 300.000.- Fuchs Henrik Balatonrendes Község 
Önkormányzat

Október 23. Október 23. 0.- Lezsák Mihály Balatonrendes Község 
Önkormányzat

80. évesek 
faállítása

November 6. 0.- Balatonrendes Község Önkormányzat
Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Alapítvány 

NABE helyi csoportja
Mikulás ünnepség December 5. 0.- Csabáné Varga Anikó Balatonrendes Község 

Önkormányzat
Balatonrendes Község 

Kultúrájáért Alapítvány
Mindenki 
karácsonya

December 18. 100.000.- Burbács Barnabásné Balatonrendes Község 
Önkormányzat
Balatonrendes Község 
Kultúrájáért Alapítvány

Szilveszteri batyus 
bál

December 31. 0.- Takács Ferenc Balatonrendes Község 
Önkormányzat

A rendezvények tételes elszámolását képviselő-testület  tagjai megkapták. 
Javasolja, hogy a 2010. évi rendezvények elszámolását fogadják el és szavazzanak. 

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

8/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  2010. évi rendezvények 
elszámolásáról  szóló beszámolót  elfogadja továbbá a falunap  tervezetten felüli többlet 
költségét hozzárendeli a rendezvény költségeihez.   

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.  

5. 2011. évi rendezvényterv.  

Fuchs Henrik polgármester 
A képviselő-testület  a rendezvényeket megvitatta az alábbiak szerint:
A költségvetési keret miatt a rendezvényeket is le kell szűkíteni. 
Az idei évben disznóvágást nem tartanak. A téli estéket – civil szervezésében - csak azzal támogatják, hogy a 
helyiséget befűtik.

Perger János képviselő  A falunapi rendezvény három napját nem támogatja, elég lenne egy nap is valamint lehetőség 
szerint nyújtsanak be pályázatot. 

Fuchs Henrik polgármester A falunapot két napban érdemes megtartani, azon indokból, hogy a rendezvénysátor 
bérlése így jobban megéri. 

A nőnap és a férfinap rendezvényt kiveszik, és inkább többet költenek a karácsonyi rendezvényre, akkor az egész 
falu lakossága itt van. 
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A kocsonyafesztivál február 5-én lesz a NABE szervezésében.
A március 15-i ünnepséget 14.00 órakor tartják és 10.000 Ft-ot terveznek rá. 
A húsvéti rendezvényt  április 25-én tartják és az alapítvány rendezi. 
Június 24-25-én lesz a falunap az alapítvánnyal való közös szervezésben és 300.000 Ft-ot terveznek rá.
A szüreti felvonulás október 8-án lesz, 350.000 Ft-ot terveznek a támogatással együtt. 
Az október 23-i ünnepséget Kemény Gábor rendezi. 
A 80 évesek fa állítása november 9-én lesz, vélhetően egy főt érint. 
A mikulás ünnepély december 6-án  16.00 órakor , melyre 3.000 Ft-ot terveznek. 
Karácsonyi ünnepély december 17-én lesz. Melyre 80.000 Ft-ot terveznek. 
 
Javasolja, hogy a 2011. évi rendezvénytervet az ülésen tett javaslatokkal fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

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

9/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi rendezvénytervét   elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.  

6. Alapítványok, egyesületek 2011.évi támogatási kérelme.   

Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testülete 2010. évben az alábbi szervezeteket támogatta:

 Sorszám:  Megnevezés  Támogatás Ft-ban
 1.  NABE Balatonrendesi Csoportja  75.000.-
 2.  Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület  75.000.-
 3.  Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola     5.000.-
 4.  Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület  50.000.-
 5.  Révfülöp Általános Iskoláért Alapítvány  10.000.-
A 2010. évben támogatott alapítványok, egyesületek és civil szervezetek az előterjesztés elkészítéséig támogatási 
kérelmet nem nyújtottak be

Az előterjesztés készítésének napjáig a következő támogatási kérelmek érkeztek meg:

Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” (8200 Veszprém, Almádi u. 36.)
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8400 Ajka, Liliom u. 10/B)

       NABE  Balatonrendesi csoportja / 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8. /  

Az Önkormányzat 2011.  évi koncepciójának tárgyalásakor alapítványok támogatása címén 238.000.- Ft összeget 
biztosított. 
Javasolja, hogy a Mentőszervezetet és  Katasztrófavédelmi Igazgatóságot ne támogassák. Kéri a testület szavazását 
külön-külön kérelmezőnként. 

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

10/2011. /I. 27. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítványt” 
(székhely: 8200 Veszprém, Almádi u. 36.) anyagilag nem áll módjában  támogatni, tekintettel az önkormányzat 
szűkös költségvetésére. 
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Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

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

11/2011. /I. 27. / Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot (székhely: 8400 Ajka, Liliom u. 10/B)  anyagilag nem áll módjában támogatni, tekintettel az 
önkormányzat szűkös költségvetésére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik polgármester   
Javasolja, hogy a NABE helyi csoportja részére 50.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak. Kéri a testületet, hogy 
szavazzon a javaslattal kapcsolatban.   

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

12/2011. /I. 27. / Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Nők  a  Balatonért”  Egyesület  /  8255 
Balatonrendes, Révfülöpi u. 8. / helyi csoportját 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik polgármester Az alapítványok támogatására a költségvetés második fordulójára módosulna 265 
e. Ft-ra a keret, melyet a helyi civilszervezetek támogatására szeretnének fordítani.  Több támogató kérelem 
érkezik,  melynek  megtárgyalása  a  keret  kimerülése  miatt  okafogyottá  válik.  Ezért  javasolja,  hogy  a 
polgármester saját hatáskörben ezeket a kérelmet utasítsa el. Kéri, hogy erről szavazzanak és határozatban 
fogadják el.  
 
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

13/2011. /I. 27. / Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az 
önkormányzathoz érkező támogatási kérelmeket saját hatáskörben utasítsa el, amennyiben az önkormányzat 
2011. évi költségvetésében az erre tervezett 265.000 Ft összeg kimerült.  

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

7. Balatonrendes Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. /XI. 09./ rendeletének   
hatályon kívül helyezése. 
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Fuchs Henrik polgármester  Az ülésre meghívásra került Laposa József településtervező, kéri, hogy hozzászólását 
tegye meg. 

Laposa József   településtervező  A község belterületi utak szabályozására kaptak felkérést. A szabályozási 
szélességet levették, és a kialakult állapotot vették figyelembe. 
A dokumentum elkészült a hatósági egyeztetésen túl vannak, ha a képviselő-testület  elfogadja  a belterületi közútsza-
bályozás felülvizsgálata tárgyú dokumentációt akkor kifüggesztik és a Főépítészhez megküldik záró véleményezésre. 

Fuchs Henrik polgármester   Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010 (XI. 9.) számú 
rendeletével kapcsolatban 2010 november 25-én az Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Dél-dunántúli Állami 
Főépítésze jelezte, hogy az elfogadott rendelet törvénysértő, mivel nem került lefolyatásra az 1997 évi LXXVIII 
törvény 9.§ szerinti véleményezési eljárás.
Kérik, hogy a Képviselő-testület saját hatáskörben vizsgálja felül a meghozott rendeletet és a jogszerű állapot 
eléréséről tájékoztassa a véleményezésben érintetteket.
A rendelettel kapcsolatban a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal is törvényességi észrevétellel élt, melyben 
2011 január 25-ig adott határidőt nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a törvénysértést megszüntették, vagy a 
törvénysértéssel nem értenek egyet.
Javasolja, hogy a 14/2010. /XI. 09./ rendeletet helyezzék hatályon kívül és fogadják el a Balatonrendes község teljes 
közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. /XII. 01./ rendelet módosítását.  
Kéri a testület szavazását külön a hatályon kívül helyezésről és külön rendeletet alkotnak a módosításról. 

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

1/2011. /I. 31./ r e n d e l e t é t 

Balatonrendes Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. /XI. 09./ rendeletének 
hatályon kívül helyezéséről. 

/ 1. sz. mell. / 

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

2/2011. /I. 31./ r e n d e l e t é t 

Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
8/2005. /XII. 01./ rendelet módosításáról. 

/2.sz.mell. / 

Fuchs Henrik polgármester    Javasolja, hogy a Főépítésznek küldjék meg záróvéleményezés céljából és 30 
napra függesszék ki a  Településrendezési Terv módosítás belterületi közútszabályozás felülvizsgálata tárgyú 
dokumentációt. Kéri a testület szavazását a javaslattal kapcsolatban.  

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

14/2011. /I. 27. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Balatonrendes Község Településrendezési Terv 
módosítás  belterületi közútszabályozás felülvizsgálata tárgyú dokumentációt elfogadja és azt a Somogy megyei 
Kormányhivatal  Állami Főépítész részére záró véleményezés céljából megküldi valamint január 31.napjával 
Balatonrendes község hirdetőtábláján a helyben szokásos módon az Étv. 9. §. 6./ bekezdés alapján   30 napra 
kifüggeszti. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

9



8. Közfoglalkoztatási terv elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester 
Tárgyi napirend tájékoztatását a képviselő-testületi tagok megkapták. 
A közfoglalkoztatás  új  rendszerében megszűnik a  helyi  önkormányzatok  „közfoglalkoztatási  terv”  készítésének 
kötelezettsége, és az előterjesztésben vázolt közfoglalkoztatási módokra van lehetőség. 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

9. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami   
támogatásról döntéshozatal. 

Fuchs Henrik polgármester  A ülés időpontjáig tárgyi anyag nem érkezett meg a DRV. Zrt.-től. 
A napirendet a következő testületi ülésen tárgyalják. 

10. Balatonrendes község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.   

Fuchs Henrik polgármester 
Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /Ötv./ 18. §. 1./ bekezdése értelmében a képviselő-testület 
a működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Az alakuló ülésen  a  vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére három tagú Ellenőrző Bizottságot hozott 
létre az önkormányzat  és a  Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz.függeléke ennek megfelelően módosításra 
került. 
A  Szervezeti és Működési Szabályzat  1.sz.függeléke  a helyhatósági választások eredményének megfelelően a 
települési képviselők vonatkozásában is a változás átvezetésre került. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény módosításáról szóló  1994. évi LXIII. törvény  62. §./5/ 
bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül  felülvizsgálják, 
megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. 
Balatonrendes  Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. §. 1./ bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve - 1/2008.
 /I. 31. /rendeletével alkotta meg saját Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A körjegyzőségi csatlakozás okán javítani szükséges  a 3. §. c., és 38. §. 1./bek. pontját.
A képviselő-testület tagjainak számát:   13. §. 1. pontja. 
Veszprém Megyei  Kormányhivatal nevét  13. §. 4./. 6./ , 22. §. 3./ pontja.
43., 44.  §. kiegészítve:  „Salföld” 
1. sz. melléklet:  1. bekezdés javítása „mindenkori hatályos szociális rendelet”, így a rendelet szám változása nem 

teszi szükségessé az SZMSZ módosítását.  

Javasolja,  hogy  az  előterjesztés  szerint  fogadják  el.  Kéri  a  testület  szavazását  a  rendelet  megalkotásával 
kapcsolatban.  
 
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megalkotta  az alábbi

3/2011. /I.  31. / r e n d e l e t é t 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
/ 3. sz.mell. / 

11. Balatonrendes község Önkormányzat gazdasági program elkészítése.   
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Fuchs Henrik polgármester 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi LXV. törvény l0. § d) pontja a  képviselő-testület át  nem ruházható 
hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. 
Ugyanezen jogszabály 91. § alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás 
rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.
Az  állami  költségvetési  tervezés  önkormányzatokat  érintő  feladatait  a  Pénzügyminisztérium  és  a 
Belügyminisztérium végzi.
Az országgyűlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott egyeztetés 
után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni.

Az  önkormányzat  a  költségvetési,  a  költségvetés  teljesítési  és  szakmai  tevékenységének  bemutatására, 
értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos 
módon közzéteszi.
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A 
gazdasági  program  az  önkormányzat(ok)  részére  helyi  szinten  meghatározza  mindazon  célkitűzéseket, 
feladatokat,  amelyek a  költségvetési lehetőségekkel összhangban,  a  helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok  átfogó  figyelembevételével  -  a  kistérségi  területfejlesztési  koncepcióhoz  illeszkedve  -  az 
önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy 
választási  ciklus idejére szól.  Ha  a  meglévő gazdasági program az  előző ciklusidőn túlnyúló,  úgy azt  az 
újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és 
legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Balatonrendes   Község Önkormányzatának 2010-2014. évi gazdasági programja

A helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi LXV.  törvény 10.  §  d)  pontja  és  a  91.  §  (1)  bekezdése alapján 
Balatonrendes   Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a 2010-2014. évi 
időszakra vonatkozóan.

Balatonrendes    Község  Önkormányzatának  2010-2014.  évi  költségvetési  bevételeit  és  kiadásait  befolyásoló, 
meghatározó tényezők a következőkben foglalható össze:

-  A  2010-2014.  évi  önkormányzati  forrásszabályozásban  előreláthatólag  továbbra  is  a  normatív  állami 
hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt.

- Az önkormányzat fenntartásában  külön önálló gazdálkodási jogkörrel intézmény nem működik.

- Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül a mozgásterünk. 
A  kormányzat  a  helyi  adó  növelésére  ösztönzi  az  önkormányzatokat,  de  az  adó  mértékét   a  helyi 
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan kell megállapítani. 

Polgármesteri program ismertetése.

1998-tól  vagyok Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének tagja,  utolsó  ciklusban  alpolgármestere  a 
községnek. Ezen időszak alatt nagyon sok és szép feladat megoldásának lehettem részese. 
Polgármesteri teendőimet társadalmi megbízatásban kívánom ellátni. Ettől függetlenül időm nagy részét a település 
ügyeinek intézésével fogom eltölteni. Fogadóórámat minden héten szerdán 14-15 óráig tartom. Kivétel ez alól, ha 
ebben  az  időszakban  más  önkormányzati  elfoglaltság  adódik.  Természetesen  előre  telefonon,  vagy  emailben 
egyeztetett időpontban is rendelkezésre állok. A testületi üléseket minden hónap utolsó csütörtöki  napjára tervezem. 

Terveim  között  szerepel  a  képviselő-testület  támogatásával  a  teljesség  igénye  nélkül:  
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- a település és a Basalt-Középkő Kőbányák Kft között  kialakult  helyzet  mielőbbi,  mindkét fél  számára 
kedvező rendezése, 

- a Hullám utcai 2,7 hektáros ingatlan hasznosítása,
- a  településrendezési  terv  módosításának  mielőbbi  befejezése  a  szabályozási  vonalak  és  a  kerékpárút 

nyomvonalát tekintve, 
- az  engedéllyel  rendelkező  gyalogátkelő  helyek  pályázat,  vagy  külső  anyagi  támogatással  történő 

megvalósítása, 
- a hulladéklerakó konzorciumi pályázat útján történő rekultivációja,
- az  anyagi  nehézségekre  való  tekintettel  az  önkormányzati   rendezvények  észszerű  határok   közötti 

csökkentése, 
- a település hosszú évek alatt kialakított rendezett, virágosított arculatának  megőrzése, a lakosság és a helyi 

civil szervezetek segítségével,
- megteremteni az önkormányzat pénzügyi stabilitását, 
- Kővágóörs Önkormányzatával megkezdett tárgyalások folytatása a pálkövei strand további hasznosításával 

kapcsolatban úgy,  hogy az a településünk érdekeit leginkább szolgálja,
- Nyitott vagyok mind a képviselő-társaim által, mind a mi kistelepülésünk közössége által  minden községünk 

fejlődését szolgáló, közösséget erősítő együtt megvalósítható  javaslatokra.

A jelenlegi jó kapcsolatot a Körjegyzőséggel, a  környező települések polgármestereivel   és a Kistérséghez tartozó 
községekkel szeretném megőrizni. 

A képviselő-testület működésének eredményeképpen továbbra is szeretném, hogy  a településünkön lakó, üdülő, vagy 
akár csak rövid időt itt töltő emberek továbbra is jól érezzék magukat a Balaton-part legkisebb településén, 
Balatonrendesen.

 Perger  János  képviselő   Észrevételezi,  hogy egy  gazdasági  programban  összegek szerepelnek,  hogy azt  az 
önkormányzat  milyen  költségek  mellett  tudja  a  gazdasági  programot  megvalósítani.  Véleménye  szerint  ez 
ciklusprogram. 

Horváth Anita tanácsos A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l0. § d) pontja a képviselő-testület 
át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. 
A törvényben a gazdasági program meghatározás szerepel, de ciklusprogramnak is nevezik.  
  
Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a gazdasági programot fogadják el és kiegészítik még a ciklus szóval.   
Kéri a testület szavazását a gazdasági program elfogadásával kapcsolatban.  
 
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

15/2011. /I. 27. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010-2014. évi időszakra vonatkozó gazdasági/ciklus  programját megtárgyalta és 
azt elfogadta.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.  

12.  Sítáborozási kérelem. 

Fuchs Henrik  polgármester   A révfülöpi  Általános Iskola tanulói  részt vehetnek  a  február 11-16-ig tartó ausztriai 
PETZEN  síelésen. A tábor költsége  40.500 Ft + 22 EUR. 
Kérik az   önkormányzatot   a  költségek csökkentése érdekében támogatásra.  A községben lakó Péringer Márk 
3.osztályos tanuló jelentkezett a sítáborba. 
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A   képviselő-testület   egyetértése  alapján  az önkormányzat  jelenlegi  helyzete  és  az  erre  a  célra 
fordítandó keret kimerülése nem teszi  lehetővé a támogatást. Kéri a testület szavazását azzal kapcsolatban, hogy a 
kérelmet ne támogassák.  

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

16/2011./ I.  27./ Kt. határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola  sítáborozás 
költségeinek csökkentésére   irányuló kérelmét megismerte.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében  az e célra fordított keret kimerülése nem teszi lehetővé 
a támogatást. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester           
Határidő: azonnal. 

13.  Jelentés a  2010. IV. 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. IV. 
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, hogy szavazzon.  

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

17/2011. /I. 27. / Kt. határozat  

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

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  Határidő: azonnal. 

14.   Vegyes ügyek.   

Fuchs Henrik polgármester   Az önkormányzat 2009. október 30-i ülésén határozott arról, hogy a Panoráma utcai 
ingatlantulajdonosok kerüljenek felszólításra, hogy kerítésüket a telkük határára helyezzék vissza. 
Az ingatlantulajdonosok felszólítása megtörtént, majd a felszólítást követően 2010. április 30-i ülésén döntött arról a 
testület,  hogy  azon  ingatlantulajdonosokkal  szemben  akik  a  felszólításnak  nem tettek  eleget  bírósági  eljárást 
kezdeményez.  Az önkormányzat  tulajdonjoga az  ingatlannyilvántartásban  nem került  átvezetésre,  holott  az  erre 
vonatkozó szerződés 2002. november 4-én megkötésre került. Az önkormányzat tulajdonjogát 2010.szeptember 20-
án jegyezték be. A képviselő-testület döntése alapján bírósági eljárást  kell kezdeményezni, melynek lefolytatására 
ügyvédektől ajánlat került bekérésre, melyeket ismertet. 
Javasolja, hogy Dr. Ujfalussy Éva ügyvédet bízzák meg, hogy az önkormányzat jogi képviseletét ellássa.  
Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

18/2011. /I. 27. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízást ad   Dr. Ujfalussy Éva ügyvéd részére, a 
Balatonrendes  27/1 hrsz-ú ingatlanból a szomszédos  / 21-24 hrsz. / ingatlanok tulajdonosai által elfoglalt út 
valós tulajdoni állapot rendezésére és arra, hogy   a bírósági eljárásban képviselje az önkormányzatot.
A megbízási díj összege:  nettó  85.000 Ft+ Áfa és bruttó  40.000 Ft költségtérítés. 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  Határidő: azonnal. 

Fuchs  Henrik  polgármester   A  rekultivációs  pályázattal  kapcsolatban  az  Észak-Balatoni  Térség   Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Társuláshoz a pályázat  kiírójától hiánypótlás érkezett, melyre vonatkozóan az 
imént keresett meg a Társulás ügyintézője, hogy az önkormányzatnak nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy 
a rekultiváció I. ütemét követő kötelezettségeket vállalja. 
Dokumentumok itt az ülésen nem állnak rendelkezésre, ezért javasolja, hogy a nyilatkozattételre hatalmazzák fel a 
polgármestert. Kéri a testület, hogy a javaslatról szavazzon.   

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

19/2011. /I. 27. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társuláshoz a pályázat 
kiírójától érkezett hiánypótlás tárgyában  az önkormányzat nevében nyilatkozzon.  

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy  a 2,7 hektáros ingatlan tekintetében levelet írjanak a tulajdonosoknak, 
hogy kezdeményezik a tulajdonközösség megszüntetését, mivel nem tudnak a tulajdonosokkal egyezségre jutni az 
eladási árat illetően. Kéri a testület szavazását az elhangzott javaslattal kapcsolatban.   

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

20/2011. /I. 27. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete levélben tájékoztatja a Balatonrendes 2,7 hektáros 
ingatlan tulajdonosait, hogy az önkormányzat kezdeményezi a tulajdonközösség megszüntetését mivel az 
ingatlantulajdonosok között nem jött létre egyezség az ingatlan eladási árára vonatkozóan. 

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  
Határidő: azonnal. 
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Fuchs  Henrik  polgármester Lakos  Ágnes  kérte  az önkormányzatot, hogy a 288 hrsz-ú utat nevezze el, ahol 
nyaralóingatlana van. 
A képviselő-testület egyeztetése alapján Gyöngyvirág utcának nevezi el az utcát. Kéri a testület szavazását az utca 
elnevezésével kapcsolatban. 

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

21/2011. /I. 27. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
10. §. 1./ bekezdésének h./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi közterületet nevezi el: 

288 hrsz. Gyöngyvirág utca.

Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester  
Határidő: azonnal. 

Kuti Istvánné alpolgármester 
Több német ingatlantulajdonos megkereste, hogy az építményadó bevallását nem tudja kitölteni. Kéri a hivatalt, hogy 
a honlapon egy általános tájékoztatást tegyen közzé ezzel kapcsolatban. 

Oláh István tönkretette az utat, amikor több autó cementet hordott fel az ingatlanán történő építkezéshez. 

Fuchs Henrik polgármester  A 0159/1 hrsz.  nem út,  hanem ingatlan nyilvántartás  alapján rét,  csak természetben 
használják útként.  

Kuti Istvánné alpolgármester  A helyreállítás ügyében Oláh Istvánnal felveszi a kapcsolatot. 

Fuchs Henrik polgármester      Az ülést 13.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita Fuchs Henrik  
tanácsos   polgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről
A  képviselő-testület a csurgalék víztározó által elfoglalt terület elbirtoklási eljárásról döntött.  
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