
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  B- 6-63 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i  nyilvános  ülésén, a 
balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik   polgármester
                             Csabáné Varga Anikó képviselő  
                             Piros Zita   képviselő 

   Perger János  képviselő

Távolmaradását jelezte:  Kuti Istvánné  alpolgármester  

   
Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  megbízásából: Horváth Anita tanácsos

Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető

         
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
A képviselő-testület ülését  9.45 órakor megnyitja.
 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Balatonrendes Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.14.)  rendeletének 
módosítása 

2. Balatonrendes Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
3. Tájékoztató telekadó bevételek alakulásáról
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz
5. Révfülöp Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
6. Aktuális ügyek

           
Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

98/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  szeptember  29-i   nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Balatonrendes Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.14.) 
rendeletének módosítása 

2. Balatonrendes Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
3. Tájékoztató telekadó bevételek alakulásáról
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz
5. Révfülöp Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
6. Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1



1. Balatonrendes Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.14.)  rendeletének 
módosítása 

Fuchs  Henrik  polgármester: a  4/2011.(II.  14.)  számú  költségvetési  rendelet  módosítása  a  féléves  beszámoló 
készítésekor a Magyar Államkincstár által kiközölt egyeztető alapján a támogatásértékű bevételek és átengedett 
központi adók változása miatt szükséges.

Az alábbi bevételek kerültek módosításra:
• Átengedett központi adók: -210 e Ft
• Szociális feladatok támogatása:  416 e Ft
• Bér kompenzáció:                                                                                      49 e Ft  
Összesen:  255 e Ft

A  kiadási  oldalon  nem  történt  változás.  A  bevételi  oldal  növekedése  miatt  és  a  bevételek  és  kiadások 
egyezőségének megtartása miatt a bevételi oldalon csökkentettük a finanszírozási műveletek (Hitel) igénybevételét 
255 e Ft-tal így 2.023 e Ft-ról 1.768 e Ft-ra csökkent.
Javasolja, hogy aki a rendelet módosításával egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

12/2011. (X. 06.) rendelet

Az önkormányzat 4/2011. (II. 14.) számú költségvetési rendeletének módosításáról 

2. Balatonrendes Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójára vonatkozó 
előterjesztést. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

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

99/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  I.  félévi 
költségvetés beszámolóját megismerte és 15.968 e Ft bevételi és 15.343 e Ft kiadási főösszeggel 
elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

3. Tájékoztató telekadó bevételek alakulásáról

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti a Körjegyzőség által készített tájékoztatót a telekadó bevételek alakulásáról. 

A  képviselő-testület  a  tájékoztatást  tudomásul  vette,  a  helyi  rendelet  felülvizsgálatakor  figyelembe  veszik  a 
módosítás lehetőségét. 

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti az előterjesztést a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz való 
csatlakozás tárgyában. Javasolja a csatlakozási szándék kinyilvánítását, ha szerényen is, de legalább támogassa 
az önkormányzat a felsőoktatatási intézménybe tanulókat.
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Perger János képviselő: kérdezi, hogy erre a támogatási formára az előző években volt-e igény.

Fuchs Henrik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat az előző években is csatlakozott a pályázathoz és 
1-2 tanuló részéről minden évben volt erre igény. 

Horváth  Anita  tanácsos:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  képviselő-testületnek  október  14-ig  kell  jeleznie 
csatlakozási szándékát a felsőoktatási pályázathoz és utána lesz lehetősége a tanulóknak igénybe venni ezt a fajta 
támogatást. 

Fuchs Henrik polgármester: javasolja, hogy aki a csatlakozási szándékkal egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

100/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett 
és  visszavonhatatlan  döntést  hoz  arról,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális  helyzetű 
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a 
pályázatok kiírása,  elbírálása és a települési  önkormányzat  által  nyújtott  támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a Wekerle  Sándor Alapkezelő által  üzemeltetett  https://bursa.okmt.hu/palyazat/  internet 
címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.

 Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Illésné Rácz Andrea
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
Telefonszáma: 87/571-109
Születési helye és ideje: (személyiségi, jogi irányelvek alapján zártan kezelendő) 
Jogosultsága: Kapcsolattartó
Felhatalmazza  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  polgármesterét,  a  csatlakozási  nyilatkozat 
aláírására. 

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester

5. Révfülöp Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Fuchs  Henrik  polgármester: ismerteti  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Jegyzőjének  megkeresését,  mely 
szerint   a  Révfülöpi  Általános Iskola  alapító  okirat  módosításának elfogadása  szükséges,  mivel  a  közoktatási 
törvény módosította a sajátos nevelési igényű tanulók típusait. Az alapító okirat az alábbi módosítással kerülne 
elfogadásra: 

Az ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusai: 

- „….A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek.”
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Javasolja  a  képviselő-testületnek  az  alapító  okirat módosításának,  illetve  egységes  szerkezetben  történő 
jóváhagyásának elfogadását. 

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

101/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola Alapító 
Okiratának  „ellátható sajátos nevelési igényű tanulók típusaira” vonatkozó módosítást elfogadja, 
illetve az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal. 

6. Aktuális ügyek 

a.) Gázóra bevizsgálás 

Fuchs Henrik  polgármester:  ismerteti  a  testülettel,  hogy  az önkormányzati  épület  vonatkozásában 677.528 Ft 
összegű gáz elszámoló számla érkezett és ezért kezdeményezte a gázóra bevizsgálását. Egy évben általában az 
épületben 2000 m3  körüli volt a fogyasztás, viszont 2009. októbertől napjainkig közel 10.000 m3 volt a fogyasztás. 
Az önkormányzati dolgozók 2010. októberétől rendszeresen feljegyzik a gáz, víz, illetve villany órák fogyasztását, 
ennek következményeként  egy villanykályha lekötés már  megtörtént. Természetesen a bevizsgálás eredményéről 
tájékoztatja a testületet, amennyiben ez a tényleges fogyasztás, akkor át kell gondolni, hogy  az épület  fűtésére, 
más alternatívát kell kidolgozni. 

b.) Lakossági fórum Proksa József kezdeményezésére 

Fuchs Henrik polgármester:  tájékoztatja a testületet,  hogy szeptember 10-én úgynevezett  lakossági fórum volt, 
Proksa  József  kezdeményezésére  Kepli  Lajos   Jobbikos  Országgyűlési  Képviselő  részvételével.  Bár  nem 
nevezhető fórumnak, amit házakhoz történő „bekiabálással” hívnak össze, a községben nem ez a lakossági fórum 
összehívásának  módja.  Írásban  megkereste  Kepli  Lajos  Képviselő  Urat,  hogy  nagyon  sajnálja  nem  tudott 
érkezéséről és amennyiben a bánya működésével kapcsolatban kérdése van, szívesen rendelkezésre áll. Ezen 
lakossági  fórum  megtartását  Proksa  József  szeptember  9-én  telefax  útján  közölte  és  kérte  díjmentesen  a 
kultúrházat. Telefax útján az önkormányzat részéről  még szeptember 9-én választ kapott, hogy   az idő rövidsége 
miatt nem tudjuk  rendelkezésre bocsátani a termet, illetve a helyiség felügyelete sem biztosított,  ennek ellenére a 
kultúrház melletti területen a fórumot megtartották. 
Időközben újabb terembérleti kérelmet nyújtott be október 8. napjára, melyben a tetőtéri kistárgyalót kéri, mint helyi 
ingatlantulajdonos 3000 Ft bérleti díjért, melyre szintén kapott választ, hogy ezen időpontban  rendezvény van a 
községben és az épületben is és kérte az önkormányzat, hogy jelöljön meg más időpontot. A beadványokat, illetve 
az arra adott válaszokat átadja másolatban a testület tagjai részére. 
A  közművelődési  rendeletben  meghatározott   terembérleti  díjkedvezmény  a  balatonrendesi  adó  fizető 
állampolgárokra vonatkozik, nem olyan állampolgárra, aki nem fizet egy forintot sem az önkormányzatnak. 
A  közművelődési rendeletben mindenképpen javasolja pontosítani a kedvezményezettek körét. 

Horváth  Anita  tanácsos:  kérdezi  a  képviselő-testülettől,  hogy  soron  következő  ülésre  a  helyi  közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítását előkészítse-e a hivatal.

Fuchs Henrik polgármester:   igen, kéri a rendelet módosítás előkészítését. 

Fuchs Henrik polgármester: elmondja a testületnek, hogy az Alpolgármester Asszonnyal már korábban egyeztetett 
Proksa József beadványaival kapcsolatban és közösen arra az álláspontra jutottak, amennyiben a testület egyetért 
vele,   az  önkormányzat  kérjen  állásfoglalást  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivataltól,   hogy  meddig  kell  egy 
önkormányzatnak ezt a személyeskedő, állítólagos közérdekű adatokat kérő levél rengeteget,  telefonhívásokat, 
illetve a hívások során az ügyintézővel szemben használt minősíthetetlen  hangnemet tolerálni. 
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Javasolja  a  testületnek,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  Proksa  József  beadványai  a  Veszprém  Megyei 
Kormányhivatalnak megküldésre kerüljenek, kézfeltartással szavazzon. 

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

102/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Proksa  József  veszprémi  lakos 
közérdekű adatkérő beadványait megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak azzal, hogy mint 
II. fokú hatóság adjon ki állásfoglalást a közérdekű megkeresések tekintetében. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 

Fuchs Henrik polgármester: elmondja a testületnek,  hogy tájékoztatni  fogja   Lasztovicza Jenő Országgyűlési 
Képviselő Urat mint ezen terület képviselőjét, hogy Proksa József  2011. szeptember 10-én településen fórumot 
tartott, melyre Kepli Lajos Országgyűlési Képviselőt hívta meg. 

c.) Védegylet Pálkövéért Közhasznú Egyesület  beadványai 

Fuchs Henrik  polgármester:  ismerteti  a   Védegylet  Pálkövéért   beadványát,  mely  szerint  elnökségük döntése 
értelmében büntetőeljárást kezdeményeznek Balatonrendes Önkormányzatával szemben, mert nem járt el kellő 
gondossággal  a  bánya  működésével  kapcsolatban,  veszélyeztetve  Balatonrendes  és  környezete  egészségét, 
megsértve a környezet és természetvédelemről szóló törvényt, valamint az alkotmány ide vonatkozó előírásait. 
A beadvány kimeríti a rágalmazás fogalmát, ebben az esetben is javasolja a védegylettel szemben hatóságilag 
történő  fellépést,  illetve  jogi  tanácsadás  kérését.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a   bánya  környezetvédelmi 
működési engedélyét nem az önkormányzat, hanem a Környezetvédelmi Felügyelőség adta ki. 
A  védegylet  legújabb  beadványaiban  azt  hangoztatja,  hogy  a  balatonrendesi  vörös  homokkő  urán  tartalmú 
veszélyes anyag. A Védegylet  Pálkövéért beadványait kiosztja a testület tagjai részére. 
Javasolja, hogy az önkormányzat ebben az ügyben is tegye meg a szükséges lépéseket és a Védegylet Pálkövéért 
által  megküldött  beadványokat  továbbítsa   a  Környezetvédelmi  Felügyelőség  felé,  továbbá  ügyvédnél 
tájékozódjanak esetleges további jogi lépésekről. 

Csabáné  Varga  Anikó  képviselő:  javasolja,  hogy  a  Védegylet  Pálkövéért  beadványait  is  küldje  meg  az 
Önkormányzat a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. 

Perger János képviselő: javasolja, hogy ne ügyvédnél tájékozódjanak, hanem az engedélyező zöld hatóság jogi 
osztályától kérjenek állásfoglalást, hogy milyen lépéseket tehet az önkormányzat. 

Fuchs Henrik polgármester: javasolja, hogy a Védegylet Pálkövéért Közhasznú Egyesület  bánya működésével 
kapcsolatos beadványait  küldjék meg a környezetvédelmi  hatóságnak azzal,  hogy adjanak ki  állásfoglalást  az 
abban foglaltakra. 

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

103/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Védegylet  Pálkövéért  Közhasznú 
Egyesület  (1016  Budapest,  Szirom  u.  4-6/c.)   B.  103-5/2011.,  és  B.  103-6/2011.  számon iktatott 
beadványait  a  balatonrendesi  vörös  homokkő  bánya  környezetvédelmi  működési  engedélye 
ügyében  megküldi  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőségnek azzal, hogy adjon ki állásfoglalást,illetve szakvéleményt az abban foglaltakra. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester
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d.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

Fuchs Henrik polgármester: az idei közmeghallgatás időpontjának október 21. napját javasolja, azért pénteki és 
nem szombati  napot,  hogy  a  lakosságot  foglalkoztató  bánya,  a  szeméttelep  és  a  hulladékszállítás  témájában 
meghívott hatóságok is részt tudjanak venni.  Előzetesen megkeresést küldött a környezetvédelmi hatóságnak, a 
Remondis Kft-nek, illetve az Észak-Balatoni Társulásnak, hogy részt tudnak-e venni ezen a fórumon. A Remondis 
Kft már jelezte, hogy nyilatkozattételre jogosult képviselője részvételét tudja biztosítani a közmeghallgatáson. 
Az állandó lakosságnak a szüreti felvonulás meghívójával együtt szórólap formájában, a nyaraló tulajdonosoknak 
pedig postai úton javasolja megküldeni a közmeghallgatás és a szüreti felvonulás meghívóját. 
Javasolja a 2011.  október 21. napján 14 órai időpont elfogadását az alábbi napirendekkel: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.) Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
3.) Tájékoztató a települési környezetvédelemről
4.) Közérdekű kérdések és javaslatok

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

104/2011. (IX. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 21-én 14.00 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart az alábbi napirenddel: 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
3. Tájékoztató a települési környezetvédelemről
4. Közérdekű kérdések és javaslatok

Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester

e.) Pályázati lehetőségek 

Horváth  Anita  tanácsos:  ismerteti  a  képviselő-testülettel  a  HUMÁN-INNOV Szolgáltató  Kft  által  kiírt  pályázati 
lehetőséget, mely 2012. évi rendezvények esetében biztosít felfújható játékokat, légvárakat. A részvételi díj 8.000 
Ft, benyújtási határidő. 2011. október 31. 

Fuchs Henrik polgármester: 2012. április 1. és 2012. október 31. között megrendezendő rendezvényhez nyújtanak 
támogatást.  Megközelítőleg 15.000 Ft-ért  ábrahámhegyi  vállalkozó is biztosít  légvárat  bármelyik  rendezvényre, 
amennyiben ezen a pályázaton nem nyer az önkormányzat,  akkor elveszíti  a 8.000 Ft részvételi  díjat ezért is 
meggondolandó. 

Horváth  Anita  tanácsos: tájékoztatja  a  testületet,  hogy  falumegújítás  és  fejlesztés  címen   pályázott  az 
önkormányzat  2009-ben  játszótér  létesítésére,  melyen  nem nyert  támogatást.  Erre  a  célra  az  idén  is  kiírnak 
pályázatot. 

Fuchs  Henrik  polgármester: gyalogátkelőhely  létesítésére,  ha  lenne  lehetőség,  arra  szívesen  pályázna  az 
önkormányzat, a közlekedés egyre jobban meg kívánja azt, hogy a kettő zebra megvalósuljon. 
Amennyiben a játszótérre pályázna az önkormányzat,  ismerve az előzményeket, a megvalósításra legkorábban 
2013. évben kerülne sor. A meglévő Bányász utcai játszótér felújítását szorgalmazná akár társadalmi munkával, 
környékbeli vállalkozók bevonásával. A társadalmi munka építő hatással van a közösségre. 

Csabáné Varga Anikó képviselő: egyetért a Polgármester Úr által elmondottakkal, támogatja az ötletet a társadalmi 
munka végeztével egyfajta elismerésként mindenképpen egy közös ebédet javasol a résztvevőknek. 
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Fuchs Henrik polgármester:  a pályázattal  kapcsolatosan elmondja,  hogy az elmúlt  időszakban a Körjegyzőség 
dolgozói készítették a pályázatokat, melyből támogatást nyert a falunapi rendezvény. A dolgozók felé nem került 
honorálásra  ez  a  tevékenység.  Akkoriban  a  testület  álláspontja  azt  volt,  hogy  ne  külső  cégnek  fizessen  az 
önkormányzat, hanem valamilyen formában a Körjegyzőség dolgozóinak munkáját ismerje el. 
Anyagi elismerésben az önkormányzat nem tudja részesíteni a dolgozókat, de akár egy megvendégelés keretében 
javasolja a köszönet kinyilvánítását. 

Csabáné Varga Anikó képviselő: mindenképpen javasolja az elismerést. 

Fuchs Henrik polgármester:   előzetes időpont egyeztetést követően a megvendégelést a közel jövőben, október-
november hónap folyamán megvalósítják. 

Megköszöni a részvételt és az ülést 12.30 órakor bezárja.

K.m.f.

Fuchs Henrik Horváth Anita
polgármester     tanácsos 

Perger János
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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