
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  B- 6-65 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat  Képviselő-testületének 2011. október 21-i  nyilvános 
rendkívüli ülésén, a balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik   polgármester
                             Kuti Istvánné   alpolgármester  
                             Piros Zita   képviselő 

   Perger János  képviselő

Távolmaradását jelezte:  Csabáné Varga Anikó képviselő  
   
Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző 

Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető

Fuchs  Henrik  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  testület  4  fővel 
határozatképes a rendkívüli ülést 17.15 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendet: 
1. Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetése
2. Soltész Tünde egyéni vállalkozó pályázatához együttműködési megállapodás

Javasolja az elhangzott napirend elfogadását. 

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

108/2011. (X. 21.) Kt határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  október  
21-i rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetése
2.) Soltész  Tünde  egyéni  vállalkozó  pályázatához  együttműködési 

megállapodás

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 

1.) Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetése

Fuchs  Henrik  polgármester:  ismerteti  Balatonrendes  Község  Kultúrájáért  Közalapítvány 
kuratóriumi elnökének előterjesztését,  mely szerint Tapolca Városi  Ügyészség utóellenőrzést 
tartott.  Az ügyészi  felszólalás  alapján  a közalapítványnak  könyvvizsgálót  kell  alkalmaznia.  
2011.  október  12-én  a  kuratórium  ülést  tartott,  melyen  a  tagok  úgy   
határoztak, hogy mivel jelenlegi mandátumuk rövidesen lejár kérik a létrehozó  Balatonrendes 
Község Önkormányzatát hogy 2011.december 31. napjával  a közalapítványt szüntesse meg.
A közalapítványnak 2010. és 2011. évben  bevétele már csak az SZJA 1%-ból keletkezett,  amely 
rendkívül  nehézzé  tette,  hogy  céljait  -  mellyel  létrehozták  -  teljesíthesse.  A  kuratórium  arról  is 
határozott, hogy könyvvizsgálót nem alkalmaz - mivel rendkívül  kevés pénzzel rendelkezik - és az év 
végéig  az idő is rövid.
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A kuratórium kéri  a Képviselő-testületet,  hogy a bankszámlán lévő pénzt,  mintegy 300 ezer  Ft-ot 
segítsen  felhasználni  és   kérjen  árajánlatot  a  későbbiekben  is  felhasználható  színpad,  esetleg 
hangosító berendezés vásárlásához. A 2010. évre felajánlott SZJA 1 %    -  115 ezer Ft   - még  nem 
érkezett meg a számlára,  mely   összeg is  a berendezések vásárlására felhasználható. 
1999.  évben Balatonrendes Község Önkormányzata úgy határozott,  hogy közalapítványt  hoz létre 
abból a célból, hogy a község hagyományai méltóképpen kerüljenek megőrzésre és megünneplésre, 
továbbá, hogy  a kulturális élet eseményei a község életében kiemelkedő rangot kapjanak. Célja volt 
továbbá  a  közalapítványnak,  hogy  támogatást  nyújtson  a  korábbi  években  hagyományossá  vált 
kulturális  rendezvények  megtartásához,  (nőnap,  ivónap,  falunap  stb),  képzőművészeti  kiállítások 
megrendezéséhez.
2007.  december  22-én  Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kérte  a 
Veszprém Megyei Bíróságtól  az alapító okirat módosítását,  mely alapján  új kuratóriumi elnököt és 
tagokat választott, akiknek megbízatása  4 évre szólt. 
A  Veszprém  Megyei  Bíróság  Pk.  60011\1999\13.  számú  végzésének  módosítása,  
2008.  február  09-én  jogerőre  emelkedett.  A  közalapítvány  a  későbbiekben  ez  alapján  működött.
A kuratórium elnöke és tagjai a továbbiakban nem kívánják mandátumukat meghosszabbíttatni, és 
kérik  az  alapítót,  hogy  2011.  december  31.  napjával  a  Közalapítványt  szüntesse  meg.  
A  kuratórium,  amennyiben  a  képviselő-testület  dönt  a  megszűntetésről,  úgy  felkéri  
dr. Fekete Ibolya ügyvédet, hogy a megszüntetést  a Veszprém Megyei Bírósághoz nyújtsa be.

Perger János képviselő: kérdezi, hogy a megszüntetésnek milyen anyagi következményei vannak. 

Fuchs Henrik polgármester: csak ügyvédi költség merül fel, melyet az alapítvány visel. 

Kuti  Istvánné  alpolgármester:  a  felhasználásra   történő  javaslatot  jó  ötletnek  tartja,  szükség  van 
színpadra és hangosító berendezésre is. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  aki  Balatonrendes  Község 
Kultúrájáért  Közalapítvány  2011.  december  31.  napjával  történő  megszüntetésével  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 

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

109/2011. (X. 21.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete mint  alapító Balatonrendes 
Község Kultúrájáért  Közalapítvány (8255 Balatonrendes,  Fő 1.  )  2011.  december 31. 
napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármestert
Határidő: 2011. december 31. 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja a testületnek, hatalmazzák fel arra, hogy a kuratórium elnökével 
történő egyeztetést követően  színpad készítéséhez szükséges anyag vásárlására, illetve hangosító 
berendezés beszerzésére árajánlatot kérjen. 

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

110/2011. (X. 21.) Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert  -  a  Balatonrendes  Község  Kultúrájáért  Közalapítvány  kuratóriumi 
elnökével  történő  egyeztetést  követően  -    színpad  készítéséhez  szükséges  anyag 
vásárlásához,  illetve  hangosító  berendezés  beszerzéséhez  szükséges   árajánlatok 
megkérésére. 

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 
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2.)Soltész Tünde egyéni vállalkozó pályázatához együttműködési megállapodás

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  felesége,  Soltész  Tünde  a 
Balatonrendes, Bányász u. 1. szám alatti ingatlanán helyi termék piac létrehozására pályázatot 
kíván benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében. 
Az  ingatlanon  megépítendő  épület  tervei  már  elkészültek,  célja  egy  rendezett  ingatlan  kép 
kialakítása, a térség elismertségének növelése,  a nyári szezon meghosszabbítása, illetve a 
szezonon  kívül  is  nagyobb  számú  látogató  vonzása  a  községbe,   kihasználva  a  71-es 
főközlekedési út közelségét. 
A pályázat elbírálásánál pozitívan értékelik, hogy ha az üzleti szférán kívül az önkormányzattal 
együttműködési megállapodás jön létre, mely az önkormányzatra anyagi kötelezettséget nem 
ró. Átadja a testület részére az együttműködési megállapodás tervezetet. 
Kéri a testületet, amennyiben a megállapodás tervezetben foglaltakkal egyetért azt fogadja el, 
illetve hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  támogatja  az  együttműködési  megállapodás  aláírását  egy  piac 
kialakítása mindenképpen a község hasznára válik. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki a megállapodás tervezetben  foglaltakkal egyetért 
kézfeltartással szavazzon. 

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

111/2011 (X. 21.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   felhatalmazza  a 
polgármestert Soltész Tünde  egyéni vállalkozóval (székhely: 8230 Balatonfüred, Petőfi 
S.  u.  42.,  telephely:  8255  Balatonrendes,  László  Gy.  u.  5.)   együttműködési 
megállapodás aláírására a felek kölcsönös támogatása tárgyában az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési  Program keretében benyújtandó Helyi  termék piac kialakítása tárgyú 
pályázatához. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2011. október 31. 

Fuchs Henrik polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 17.30 órakor bezárja. 

K.m.f.

Fuchs Henrik Soltész Attila
polgármester             címzetes főjegyző

Piros Zita
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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