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

Ikt.szám:  B- 6-33/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  március  31.-  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  
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez. 
         

         
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  napirendjét: 

1.   Körjegyzőség 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
2. Balatonrendes Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló 3/2010. /V. 04./  rendeletének módosítása. 
3.   Balatonrendes Önkormányzat  2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.    
4. Közbeszerzési Terv elfogadása.   
5.   Ábrahámhegyi Polgárőrség támogatási kérelme.  
6.   Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása.
7. Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének  a köztisztaságról és a 

szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és 
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló  19/2010. /XII. 23./ rendeletének módosítása. 

8. Piros Lászlóné helyiségbérleti kérelemmel kapcsolatos ügye.
9. Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. bányaterületét érintő Településrendezési Terv módosítása.
10. Aktuális ügyek.
       
       
Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület 
fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

36/2011. (III. 31.)  Kt.  határozat
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Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete  a  2011.  március  31-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Körjegyzőség 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
2. Balatonrendes Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló 3/2010. /V. 04./  rendeletének módosítása. 
3.   Balatonrendes Önkormányzat  2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.    
4 Közbeszerzési Terv elfogadása.   
5.   Ábrahámhegyi Polgárőrség támogatási kérelme.  
6.   Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása.
7. Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének  a köztisztaságról és a 

szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és 
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló  19/2010. /XII. 23./ rendeletének módosítása. 

8. Piros Lászlóné helyiségbérleti kérelemmel kapcsolatos ügye.
9. Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. bányaterületét érintő Településrendezési Terv módosítása.
10. Aktuális ügyek.
       
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. Körjegyzőség 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.   

Soltész Attila  címzetes főjegyző  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták: 
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, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés.
 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, ami a 2010. évi költségvetésben jelenik meg ezen kívül pedig 2010. évre 1 fő részére 
került jutalom kifizetésre. Jubileumi jutalom 2 fő részére lett fizetve amely a Ktv alapján kötelező.(teljesítése: 507 e 
Ft)
Betegszabadság kifizetésére 100e Ft-ot terveztünk, amelyet meghaladt a teljesítés 108 e Ft-tal.
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 teljesítés elmaradt a tervezettől.
A szociális juttatások címén lakásépítési támogatás került kifizetésre 1 fő részére valamint egy fő részesült temetési 
segély kifizetésben. 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.  Védőszemüveg vásárlásban  4  személy részesült.  A személyi 
juttatások összességében a tervezetthez képest 490e Ft megtakarítás mutatnak.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve 310 e 
Ft megtakarítás mutat.
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 33  e Ft-tal  meghaladták  a  tervezetet.  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 telefon költségekre tervezett összegnél 68 e Ft megtakarítás mutatható ki. 
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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. A továbbszámlázott telefonnál a kiadások meghaladták a tervezetet de, a különbség megjelenik a 
bevételi oldalon is.
Karbantartási, kisjavítási költségek a körjegyzőség fax gépének javítását foglalja magába.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1.194 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási  szolgáltatása,  Internet  javítás  sürgősségi  kiszállás  díját,  csomagolási  és  szállítási  költséget,  amelyek 
összesen 104 e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 15 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 152 
e Ft került kifizetésre. 
Egyéb dologi kiadások között  munka egészségügyi ellátás 32 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 139 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 457 e Ft, bankkezelési költséget 56 e Ft, illetve IRMA iktató 
rendszer havidíját tartalmazza 120 e Ft  egyéb költségek között  szakértői díj, végrehajtási díj tartalmaz melynek 
összege 43 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve a tervezetthez képest 967 e Ft megtakarítás mutat.
A felhalmozási  kiadások  között  a  körjegyzőség Immateriális  javak  beszerzésére  nem fordított  pénzt,  a  gépek 
berendezések  vásárlására  szánt  összegből  205  e  Ft  került  kifizetésre,  amely  tartalmazza  egy  Notebook  egy 
számítógép beszerzését valamint annak ÁFA tartalmát.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történt.

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 32.411 e Ft. 
Az államháztartások 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 teljesítése 181 e Ft.

Összességében  megállapítható,  hogy  a  2010.  éves  tényleges  bevételek  kiadások  egyensúlyban  vannak.  A 
Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2010. évi pénzkészlete is, amely a 2010. 
évi nyitó pénzkészlethez képest pluszba 793 e Ft-tal növekedett. (Pénzkészlete 2010. december 3-én: 3.033 e Ft).

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési 
teljesítését  33.895 e Ft bevételi és 33.102 e Ft kiadási főösszeggel és 3.033 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

37/2011. /III. 31./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010.  évi költségvetési teljesítését 
megismerte és 33.895 e Ft bevételi és 33.102 e Ft kiadási főösszeggel  valamint 3.033 e Ft pénzmaradvánnyal 
elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
  Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő : azonnal

2. Balatonrendes Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló 3/2010. /V. 04./  rendeletének módosítása.   

Fuchs Henrik polgármester A képviselők az alábbi írásos előterjesztést kapták:   
Balatonrendes Község Önkormányzatának 3/2010.(V.04.) számú költségvetési rendeletének módosítása az alábbiak 
miatt szükséges.
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A személyi kiadások teljesítése meghaladta a tervezettet ezért  volt  szükség  az  előirányzat  módosításra  az 
alapilletmények,  részmunkaidős  foglalkoztatás,  munkavégzéshez  kapcsolódó  juttatás  valamint  az  étkezési 
hozzájárulás tekintetében. Csökkentésre került az eredeti előirányzat az egyéb költségtérítés és az állományba nem 
tartozók  juttatása  valamint  a  választások  során  kifizetett  megbízási  díj  tekintetében.  A  személyi  juttatások 
összességében 9.090 e Ft-ról 9.616 e Ft-ra növekedett, amely 526e Ft előirányzat növekedéssel jár.
A személyi juttatások után fizetett járulékokat csökkentettük mivel elmaradt a teljesítés a tervezettől. (2.420e Ft-ról 
2.345 e Ft-ra)
A dologi kiadások előirányzata azért került módosításra mivel voltak olyan kiadások amelynek teljesítése meghaladta 
az előirányzatot ezért hozzárendeltünk plusz előirányzatot valamint voltak olyan kiadások amelyek nem teljesültek 
azaz elmaradtak a  tervezett előirányzattól így itt  szintén előirányzat  módosításra  volt szükség. (14.323 e Ft-ról 
13.353e Ft-ra csökkent összességében tehát 970e Ft előirányzat módosítás jelent.)
Az iskola és óvoda fenntartói hozzájárulást  szintén csökkentésre került  mivel voltak olyan kifizetések, amelyek 
áthúzódtak  2011.  évre  ezért  a  teljesítés  elmaradt  a  tervezettől.  A  Badacsonytomajra  fizetett  óvodafenntartói 
hozzájárulás  és  a  gyermekjóléti  szolgálatra  tervezett  összegeket  0-ra  csökkentettük  mivel  nem volt  pénzügyi 
teljesítés. A pedagógiai szakszolgálattal, kapcsolatos kiadással még a költségvetés tervezéskor nem tudtunk tervezni 
így itt szükséges az előirányzat növelése. A peron felújítás a felújítások között szerepelt a költségvetés tervezésekor 
ennek módosítására  azért  van szükség, mivel a MÁV végezte el a  beruházást  az Önkormányzat  együttműködési 
megállapodás alapján csak pénzeszközt adott  át  a  beruházás  lebonyolításához így a  beruházás  összege a  MÁV 
könyveiben szerepel. A véglegesen átadott pénzeszközök 11.856 e Ft-ról 12.751 e Ft-ra növekedett.
Az  Önkormányzat  által  folyósított  ellátások  csökkentésre  kerültek  a  szociális  segély,  ápolási  díj,  egyéb 
rászorultságtól függő ellátások, átmeneti segély és a szociális étkeztetés tekintetében valamint növeltük a temetési 
segély sorát mivel azt a tervezés során az egyéb rászorultságtól függő ellátások soron tartottuk nyilván.(2.000e Ft-ról 
1.170e Ft-ra csökkentettük)
Az  immateriális  javak,  felújítások,  beruházások  előirányzatát  szintén  a  teljesülés  alapján  csökkentettük  vagy 
növeltük,  így  a  meg  nem  valósult  vagy  részben  megvalósult  beruházások  előirányzatát  lecsökkentettük. 
(Összességében a beruházások 9.725e Ft-ról 2.001 e Ft-ra csökkent.)
A bevételi oldalon szintén történtek előirányzat módosítások mivel a szemétszállítás továbbszámlázására  tervezett 
összeget  meghaladta  a  teljesítés  így  azt  megnöveltük.  A  kamatbevételek  elmaradtak  a  tervezettől  így  az 
csökkentettük.
A helyi adó bevételek előirányzatát a teljesítés alapján növeltük meg így az építményadót 300 e Ft-tal a telekadó 
bevételt 1.150 e Ft-tal a talajterhelési díjat 45 e Ft-tal növeltük az iparűzési adó bevételt 100e Ft-tal csökkentettük.
A Magyar  Államkincstár  által leközölt adatokat vettük alapul az átengedett központi adóknál a SZJA jövedelem 
különbség mérséklése 597 e Ft-tal növekedett. A gépjárműadó bevétele a teljesítés alapján lett megemelve 240 e Ft-
tal.
A  költségvetés  tervezése  során  számoltunk  ingatlan  és  gép  eladással,  amelyből  egyik  sem  teljesült  így  az 
lecsökkentettük 0-ra.
Az Önkormányzat  által  kifizetett  lakásfenntartási  hozzájárulás,  rendelkezésre állási  támogatás  valamint  közcélú 
foglalkoztatás után a Magyar Államkincstártól leigényeltük a támogatást, amelynek előirányzatát növeltük 2.476e 
Ft-tal.  A beszámoló alapján visszakaptunk 23 e Ft-ot mellyel a költségvetés tervezése során nem számoltunk. A 
választások lebonyolításához szintén kaptunk pénzeszközt így az előirányzatot 209 e Ft-tal megnöveltük.
A rendezvények támogatására szintén nem terveztünk így annak előirányzatát megnöveltük 427 e Ft-tal. A viziközmű 
társulás APEH-nál fennálló túlfizetését az Önkormányzat  elkülönített számlájára utalták ki így ennek előirányzat 
módosítása is szükséges. Közműfejlesztés érdekeltségi hozzájárulását fizette be 3 fő amely előirányzatát 290 e Ft-tal 
megnöveltük.
A kiadási és bevételi oldalon történt előirányzat csökkenés és növelés következtében a költségvetésben tervezett hitel 
felvételre nem volt szükség. A költségvetés módosítás során  még tartalékba helyezendő összeg is szerepel 2.827 e 
Ft-tal.

Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy az Önkormányzat  2010.  évi költségvetés módosítását  44.063 e Ft 
bevételi és 44.063 e Ft kiadási főösszeggel és 2.827 e Ft tartalékba helyezendő összeggel elfogadja az kézfeltartással 
szavazzon. 

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

5/2011. /IV. 07. / r e n d e l e t é t 
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Balatonrendes Község Önkormányzat költségvetéséről szóló  3/2010. /V. 04./ rendeletének módosításáról.  
/ 1. sz. mell. / 

3. Balatonrendes Önkormányzat  2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.      

Fuchs Henrik polgármester    A képviselők az alábbi írásos előterjesztést kapták:  
Az 1992.  évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a  helyi  Önkormányzat  IV.  negyedéves  helyzetéről.  Ennek a  törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. Jelen beszámoló 2010. január 1.-től 2010. december 
31.-ig terjedő időszak állapotát tükrözi.
Az  Önkormányzat  költségvetésének tervezésekor  6  fővel  lett  számoltunk,  a  személyi  juttatások  tekintetében a 
teljesítés az eredeti előirányzatot meghaladta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a dolgozók betegszabadságát 
tartalmazza, amely meghaladta az eredeti előirányzatot. Egyéb költségtérítés az alpolgármester úr költségátalányát 
tartalmazza  januártól-szeptemberig,  valamint  októbertől-decemberig  a  polgármester  és  alpolgármester 
költségtérítését. Az eredeti előirányzattól elmaradás mutatkozik.
Az állományba  nem tartozók juttatásai  a  polgármester  az  alpolgármester  és  a  képviselők tiszteletdíját  foglalja 
magába. Megbízási díj a választások során kifizetett tiszteletdíjakat tartalmazza, amely kiadásait a bevételi oldalon 
szerepeltetett pénzeszköz átadás fedezi. A járulékok összességében időarányosan teljesültek.

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

menetlevél, bélyegző.(teljesítés 26 e Ft)
• Tüzelőanyag költsége gázpalack vásárlását tartalmazza.(teljesítés16.e Ft)
• Hajtó és kenőanyag beszerzése a KIA tehergépjármű üzemanyagát, motorolaj vásárlást, kenőolaj, kenőzsír, 

kisgépek üzemanyagát tartalmazza. A teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot.(teljesítés 306 e Ft)
• Kisértékű  tárgyieszköz beszerzése során  állatcsapda  (38  eFt)  és   notebook (88  eFt)  lett  vásárolva  (a 

notebook polgármester  úr  használatában  van)  a  teljesítés meghaladta  a  tervezettet.  (tervezett  100  e Ft 
teljesítés 126 e Ft)

• 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.(teljesítés 204e Ft)

• Karbantartás  díját  a  könyvtárba  lévő számítógéphez alkatrész  beszerzése,  játszótérhez és faluba  festék 
beszerzése és az utak kátyúzási munkáit tartalmazza.(teljesítés 138 e Ft)

• 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.(teljesítés 2.232 e Ft) 

• A  továbbszámlázott  szolgáltatások  között  azokat  a  kiadásokat  könyveljük,  amelyeket  a  későbbiekben 
kiszámlázunk  ilyen  például  a  bolt  és  posta  épület  rezsiköltsége,  valamint  a  szemétszállítási  díj 
továbbszámlázása.(teljesítés 1.928 e Ft) 

• ÁFA befizetés soron nem történt teljesítés mivel nem kellett az APEH felé ÁFÁ-t fizetni.
• Reprezentációs költségek között  a  Nőnapi  rendezvény ital  és ételfogyasztását,  Ivónap kiadásait  foglalja 

magába a teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot. (teljesítés 272 eFt)
• Reklám és propaganda kiadások a Rendesi Élet és a Rendesi lapok fénymásolási költségeit, jelenti.(teljesítés 

26 e Ft)
• Egyéb különféle kiadások között a könyvtári számítógép vírusirtójának beszerzését tartalmazza.(teljesítés 15 

e Ft)
• 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. (teljesítés 1.554 e Ft)

A dologi kiadások összességében nézve időarányosan elmaradtak a tervezetthez képest.
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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.  A  MÁV-nak  pénzeszköz  lett  átadva 
együttműködési megállapodás alapján teljesítés 2.000 e Ft.
Az önkormányzat által folyósított ellátások összességében nézve elmaradtak az eredeti előirányzattól.
Beruházás kiadásai között a rendezési terv módosításának kifizetésre került az első és második részlete 800 e Ft+ 
ÁFA összegben a  kútfúrás  790  e Ft  +ÁFA összegben valamin megvásárlásra  került  10  e Ft  értékben DRV 
törzsrészvény.
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 továbbszámlázta a lakosság részére a szemétszállítás melynek teljesítése meghaladta az 

eredeti előirányzatot. (teljesítés 1.404 e Ft)
• A bérleti díjak a teljesülése a tervhez képest elmaradt.
• Az egyéb bevételek a tervezetthez képest megfelelően alakultak igaz a teljesítés elmaradt a tervezettől de a 

Pálkövei strand bevételének 6 %-a csak a 2011. évi költségvetésbe jelentkezik majd bevételként.
• 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 IV. 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) teljesítése meghaladta a tervezettet az Iparűzési adóalap módosítása miatt.

• A felhalmozási bevételek a tervezetthez képest nem teljesülnek.
• 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.(teljesítése 2.476 e Ft)  

• A 2009. évi beszámoló alapján az államtól 23 e Ft. normatíva különbözetet kaptunk.
• A választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 296 e Ft.
• A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatokra 450 e Ft-ot kaptunk.
• Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 290 e Ft amelyet víz hozzájárulás és csatorna hozzájárulás 

címén fizettek be az Önkormányzat számlájára.
• A viziközmű társulat túlfizetése 588 e Ft amelyet az elkülönített számlára utal át az APEH.
• A rendezvények támogatására 427 e Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2010. december 31-én: 2.074 e Ft. 
A pénztár egyenlege 140 e Ft a bank egyenlege 1.934 e Ft melyből szabadon felhasználható 515 e Ft, a Viziközmű 
Társulattól  átvett  pénzeszköz csak  adott  célokra  használható fel 1.178  e Ft  valamint  a  környezetvédelmi alap 
számlának az egyenlege 241 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 2.074 e Ft-ra csökkent, amely 11.926 e Ft-os csökkenést jelent.
 
Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy az Önkormányzat 2010.  évi költségvetés beszámolóját 27.755 e Ft 
bevételi és 39.681 e Ft kiadási főösszeggel és 2.074 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő- testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

6/2011.  /IV. 05./ r e n d e l e t é t 
Balatonrendes Község Önkormányzat  2010.évi zárszámadásáról. / 2. sz. mell. / 

  
4 Közbeszerzési Terv elfogadása.       

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők az alábbi írásos előterjesztést kapták: 
A közbeszerzésekről  szóló 2003.  évi  CXXIX.  törvény 5. §  (1)  bekezése alapján  „A  22.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott  ajánlatkérők -  kivéve az  V.  fejezet szerint  eljáró  ilyen ajánlatkérőket,  valamint  a  központosított 
közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig 
éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési 
tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét.  Az  ajánlatkérő  továbbá  a  közbeszerzési  tervben  nem szereplő  közbeszerzésre  vagy a  tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást  is lefolytathatja,  ha az általa  előre nem látható 
okból előállt  közbeszerzési igény vagy egyéb változás  merült  fel.  Ezekben az  esetekben a  közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
A Magyar  Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 74§-a szerint a közbeszerzési 
értékhatár árubeszerzés esetén 8 millió Ft,  építési beruházás esetén 15 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetén 
pedig 8 millió Ft.
Balatonrendes Község Önkormányzat költségvetésében nem szerepel olyan beruházás mely az értékhatárok alapján 
közbeszerzési eljárás lefolytatására lenne kötelezett, így közbeszerzési terv készítése nem szükséges.

Perger János képviselő  Meglátása szerint a költségvetés készítésekor a beruházásokat át kellene gondolni. Őt 
aggasztja, hogy a faluban nem változtatnak semmit, nincs cél és ez nem jó fényt vet, a falut szebbé kellene tenni. 
Anyagi támogatás keresését látja szükségesnek, megvizsgálni a pályázati lehetőségeket. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző  A képviselő-testület  a gazdasági programban, amely négy évre szól  határozza 
meg a  fő  célkitűzéseit  a  fejlesztéseket.  A közbeszerzési terv  az  adott  évre tervezett  közbeszerzésről  szól  és a 
közbeszerzési  értékhatár  árubeszerzés  esetén  8  millió  Ft,  építési  beruházás  esetén  15  millió  Ft,  szolgáltatás 
megrendelése esetén pedig 8 millió Ft.  A képviselő-testület  nem döntött olyan beruházásról, ami ezen összegeket 
eléri,  a  játszótér  létesítés összege nem éri el a  közbeszerzési értékhatárt.  Fontos és felhívja a  képviselő-testület 
figyelmét, hogy olyan beruházást kell megvalósítani, amit utána üzemeltetni is tud. 
 
Fuchs Henrik polgármester  Jelenleg a játszótér kialakítására és a gyalogátkelőhely létesítésére van beadott pályázata 
az önkormányzatnak.     

5. Ábrahámhegyi Polgárőrség támogatási kérelme.      

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők az alábbi írásos előterjesztést kapták: 
Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testületét megkereste támogatási kérelmével az Ábrahámhegyi 
Polgárőr Egyesület. A kérelem alapján mivel nem került beadásra 2011. évi költségvetés vagy költségvetés tervezet 
így konkrétan a kért támogatás összege nem állapítható meg így nem került az előterjesztésbe szerepeltetésre. 
Mellékelten csatoljuk a 2010. évi támogatás elszámolásához leadott beszámolót.
Az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  alapítványok,  egyesületek,  civil  szervezetek  támogatása  címén 
265.000.- Ft összeget biztosított, amelyből 100.000 Ft támogatás került megítélésre és kifizetésre.

A polgárőrség becsületesen végzi a munkáját és folyamatosan végzi a járőrözést. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy 50.000 Ft támogatást nyújtsanak, melynek részét képezi a falunap és a 
szüreti bál biztosítása is a polgárőrség részéről,  az kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő- testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

38/2011. /III. 31./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évben  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr 
Egyesületet az alábbi szerint támogatja: 

A  képviselő-testület  a  polgárőrség  részére  50.000  Ft  összegű támogatást  nyújt,  melynek részét  képezi  a 
járőrözés és a két balatonrendesi rendezvény – falunap, szüreti bál – biztosítása.  

A  képviselő  testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  egyben  felhívja  a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2011. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő : azonnal

6. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása.  

Fuchs Henrik polgármester  
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tag önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv.) 16.§-a, és a többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
Törvény (továbbiakban: Tkt. Tv.) alapján megállapodást kötöttek.  A megállapodás néhány területen módosítást, 
kiegészítést igényel. 
A tervezet tartalmazza az időközben szükségessé vagy célszerűvé vált módosítások, hiányosságok megszűntetésére 
irányuló javaslatokat az alábbiak szerint:
- biztosítja a társulási megállapodásban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatti átvezetéseket (pl: 
közigazgatási hivatalok megszüntetése, a területfejlesztés kifejezés bővítése terület- és vidékfejlesztésre, stb.) 
- kezdeményezi az egyes feladatellátásoknál az intézményfenntartás lehetőségét (szociális étkeztetés, támogató 
szolgálat, stb.)
- kiegészítő javaslatot tartalmaz a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírásokra.
- átvezeti a lakosságszám változást, illetőleg a mellékletek vonatkozásában alkalmazkodik a kialakult helyzethez 
(társulási tagok jegyzéke, mikro-körzetek területi lehatárolása, közszolgáltatási feladatok ellátási rendszere)
- utal a társulási megállapodás tervezetében a korábban hatályon kívül helyezett, illetve elfogadott szabályozás 
szövege is.

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  társulási 
megállapodása elfogadásra kerüljön,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

39/2011. /III. 31. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében 
foglaltak alapján, (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás  tag települése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a feladatellátás összehangolására törekszik.
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A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel egységes 
szerkezetbe foglaltan – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos
7. Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének  a köztisztaságról és a   

szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és 
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló  19/2010. /XII. 23./ rendeletének módosítása. 

Fuchs Henrik polgármester  
Javaslom a képviselő-testületnek tárgyi rendelet módosítását az alábbiak okán: 
A rendelet 4. számú melléklet 10./ pontja tartalmazza a mozgóbolt díjtételét, amely 1.000 Ft/alkalom. 
Jelenleg a községben mozgóbolti forgalmazást végez a Family Frost Kft., amely fenti díjat fizeti a 
közterülethasználatért, melyet heti egy alkalommal vesz igénybe. 

Mozgóbolti forgalmazással kezdtek árusítani a községben kenyeret, pékárut és tejet, melyre lakossági igény 
mutatkozik, annak okán is, hogy  a helyi bolt kínálata nem megfelelő. 
A kenyeret heti 6 alkalommal árusítják, ez éves szinten  magas összegű díj fizetését jelentené az árusítást végző 
részére. Ilyen feltétel mellett nem végezné a tevékenységét. A községben élők komfortérzetének javítása céljából 
javaslom, hogy azok a mozgóárusok akik alapvető élelmiszereket árusítanak, ilyen a kenyér, péksütemény valamint a 
tej, mentesüljenek a mozgóbolti díjtétel fizetése alól. 
A helyi bolt nem jól működik, a lakosság igényeit nem elégíti ki. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző A rendelettervezetet a  hivatal megküldte a  Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi osztályának, amely  a képviselő-testület  figyelmébe ajánlotta az Alkotmánybíróság  102/2008. /VII. 
11. / határozatát, melyet képviselők megkaptak.
Az  Alkotmánybírósági  határozatban  az  önkormányzat  aránytalanul  emelte  a  közterülethasználati  díjat.  Az 
önkormányzat  ha  elfogadja  a  rendelettervezetet  akkor  pedig  ebben  az  esetben  aránytalanul  csökkenti,  a 
diszkrimináció tilalmába  ütközik.  A diszkrimináció vizsgálatánál  eldöntendő kérdés,  hogy az  adott  szabályozás 
tekintetében állított megkülönböztetés egymással összehasonlítható alanyi körre vonatkozik-e. Ebben az ügyben a 
kiskereskedelmi tevékenységet végzők alkotnak az adott szabályozás tekintetében homogén csoportot. 
A helyi bolt tevékenységi köre is kiskereskedelem, joggal mondhatja,  hogy mások közterülethasználati díj nélkül 
árulhatnak, míg ő fizet bérleti díjat. Felhívja a képviselő-testület  figyelmét, hogy mérlegelje a rendelettervezetet.   

Kuti Istvánné alpolgármester  A kenyeret árusító mozgóbolt 5.000 Ft-nál többet nem forgalmaz meglátása szerint. A 
helyi bolt rossz konstrukcióban dolgozik, amíg a bolt kérdése nem oldódik meg, javasolja a beterjesztett  rendeletet 
életbe léptetni. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy a rendelet 40. §-a a következő 5./ bekezdéssel egészüljön ki az alábbiak 
szerint: 
„5./  Mentesül  a rendelet 4.számú melléklet 10./pontjában meghatározott díjtétel fizetése alól, aki mozgóbolti 
forgalmazás keretében alapvető élelmiszereket – kenyér és pékárú, tej – árusít.”

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a rendelettervezet elfogadásra kerüljön,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

7/2011. /IV. 06./ rendeletét 
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület 
használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló  19/2010. /XII. 23./ rendeletének 
módosításáról. /3.sz. mell. / 
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8. Piros Lászlóné helyiségbérleti kérelemmel kapcsolatos ügye.  

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők részére az alábbi előterjesztés készült: 
Piros Lászlóné egyéni vállalkozó / 8255 Balatonrendes, Hegyalja u. 6. / kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
melyben leírja, hogy  az általa az önkormányzattól bérelt Balatonrendes 113 hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészben / 
Balatonrendes, Révfülöpi u. 26./ egy év alatt három alkalommal volt csőtörés.
Ennek okán kéri a 2011. évi bérleti díj felének   nettó 20.081 Ft bérleti díjnak megfizetésétől az önkormányzat 
tekintsen el. 
Illetőleg kéri, hogy a bérleti szerződésben a fizetési határidők június 15. ill. szeptember 15. napja legyenek. 
A 2010. március 30-án  a 26/2010. /III. 05./ Kt. határozat alapján kötött bérleti szerződés 4. pontja szerint 2011. 
március 31. napjáig nem kerül bérleti díj megállapításra. A 2011.évi bérleti díj első féléve díja 2011. április 15. 
napján esedékes.  Bérleti szerződés mellékelve. 

A bérlő részére az alábbi vízdíjak kerültek kiszámlázásra: 

A vízdíjak részletezése:
2010/259.számla      9m3    10.449 Ft. 
2010. /260 számla   26 m3    28.639 Ft.
2010. /332 számla  11 m3.   12.589 Ft
2010. /336 számla  - 26 m3    28.640 Ft  /DRV jóváírása alapján./ 
2010./ 337 számla. - 11 m3    12.590 Ft   /DRV jóváírása alapján/
2010. /338 számla   6 m3          7.010 Ft
2010./339 számla .        1 m 3      1.888 Ft 
2010. /347 számla 5 m3          6.170 Ft 
2011/10 számla 0 m3         820 FT alapdíj
2011/11 számla 1 m3       1.890 Ft 
2011/ 13 számla 0 m3           820 FT  alapdíj  

A DRV  37 m3 vízdíjat jóváírt, így összeségében a bérlőnek 22 m3 vízdíj került kiszámlázásra 2010. április 1-től 
2011. februárjáig.

Piros Zita képviselő  A bérelt helyiségben beruházást  végeztek, járólapot raktak, csempézés történt, bojler 
felszerelés.  
Bejelenti érintettségét tárgyi ügyben. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy Piros Zita képviselőt Piros Lászlóné helyiségbérleti kérelmével 
kapcsolatos döntéshozatalból zárják ki. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.  

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

40/2011. /III. 31./ Kt. határozat

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete Piros  Zita képviselőt  személyes  érintettség 
miatt Piros László helyiségbérleti kérelmével kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal.  

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy Piros Lászlóné az általa bérelt helyiség 
2011. évi bérleti díj 50 %-ának, azaz nettó 20.081 Ft bérleti díj megfizetésétől tekintsen el az önkormányzat,  az 
kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő- testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

41/2011. /III. 31./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piros Lászlóné  8255 Balatonrendes, Hegyalja u. 6. 
szám alatti lakos kérelmét  - amely az általa az önkormányzattól bérelt Balatonrendes  113 hrsz-ú épületrész 
2011. évi bérleti díj 50 %-os  megfizetésének eltekintésére irányult  – megvizsgálva az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testület a 2010. március 30.napján a 26/2010. /III. 05. Kt. határozat alapján kötött bérleti 
szerződés 4. pontjában foglaltaktól eltérően a 2011. évi bérleti díj 50 %-ának, azaz nettó 20.081 Ft bérleti díj 
megfizetésétől eltekint.
A bérleti szerződés 4.pontjában a bérleti díj fizetésre vonatkozó rész törlésre kerül és  az alábbiak szerint kerül 
megállapításra:  „ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj megfizetése  két részletben 
esedékes, minden év június 15. illetve szeptember 15. napján.” 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának megkötésére a fentiek 
szerint.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő:     2011. április 30. 

9. Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. bányaterületét érintő Településrendezési Terv módosítása.  

Fuchs Henrik polgármester  A 2011. március 30-án készült jegyzőkönyvet a képviselők megkapták, amely 
Balatonrendes külterületi Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. bányaterületét érintő Településrendezési Terv módosítása 
tárgyában keletkezett. / 4.sz.mell. / 
A Rendezési Terv készítésekor nem vették figyelembe, hogy területük van és  az övezeti besorolás mezőgazdasági 
termelő terület és ez csak Rendezési Terv módosításával oldható meg. A Kvarc-Ásvány Kft. vezetősége megkereste 
az önkormányzatot, melyről jegyzőkönyv készült és kijelentették, hogy a költségeket vállalják. Az önkormányzatnak 
ez plusz költséggel nem jár. Javasolja, hogy ezt fogadják el, mivel önkormányzati érdeket nem sért. 
Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzék a Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. bányaterületét érintő 
Településrendezési Terv módosítását és a felmerülő költségeket a bánya vállalja,  az kézfeltartással szavazzon.  

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

42/2011. /III. 31./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. 
bányaterületét érintő Településrendezési Terv módosítását. 
A felmerülő költségeket a Kvarc-Ásvány Bányászati Kft. / székhely: 8256 Ábrahámhegy, Kisörspuszta / 
vállalja. 
A képviselő-testület a tervezési munka elvégzésére megbízza a Környezetterv Kft-t /székhely: 1029 Budapest, 
József A. u. 53. /.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő:  folyamatos.      
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10  Aktuális ügyek.  

Fuchs Henrik polgármester  A Nők a Balatonért Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mivel 78.500 
Ft-ot  gyűjtöttek rózsajegy formájában,  melyből a  fennmaradó 51.000  Ft-ot  parkrózsa  vásárlására  fordítanának. 
Kérdezik a képviselő-testületet, hogy hol legyenek elhelyezve. 

A képviselő-testület  javaslata szerint a vasútállomás  és a kultúrház környékén, de a Nők a Balatonért Egyesületre 
bízza, hogy hol helyezik el a rózsákat. 

Fuchs Henrik polgármester  Megkeresés érkezett zsebkalauz kiadvány rendelésével kapcsolatban. Darabonkénti ára 
180 Ft+Áfa és minimum 600 db-ot kellene rendelni. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében ezt nem javasolja, ezzel 
a képviselő-testület  egyetértett.   

Fuchs Henrik polgármester  Az ülést 12.00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről: 
A képviselő-testület döntött arról, hogy Balatonrendes község volt polgármesterét saját halottjának tekinteni.
Napirendként tárgyalta a  helyi bolt  ügyét valamint a kompaktor gép eladási ajánlatát. 
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