
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  B- 6-67/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november  24-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 
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető
Gáspár Anita pénzügyi előadó
Sütő Árpád műszaki előadó

Fuchs  Henrik  polgármester: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  testület  5  fővel 
határozatképes az ülést 9.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendet: 

1. Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása
2. Önkormányzat  2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának  elfogadása
3. Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
4. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
5. Önkormányzat pénzforgalmi bankszámla hitel hosszabbítása
6. Helyi adórendelet megtárgyalása
7. Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása 
8. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról

szóló rendelet  felülvizsgálata 
9. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
10. Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására  megállapodás
11. Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében 

előírt mérések megrendelése
12. Balatonrendes 0165 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának kezdeményezése
13. Mindenki karácsonyának  előkészítése 
14. Hullám utca 212/5 hrsz-ú ingatlan ügye 
15. Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása 
16. Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról 
17. Tájékoztató 

- növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben  végzett  tevékenységről  
18. Aktuális ügyek 

Fuchs Henrik polgármester: javasolja az elhangzott napirendek elfogadását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

112/2011. (XI. 24.) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat a 2011. november 24-i nyilvános ülés napirendjét 
az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása

2. Önkormányzat  2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása

3. Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
4. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
5. Önkormányzat pénzforgalmi bankszámla hitel hosszabbítása
6. Helyi adórendelet megtárgyalása
7. Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása 
8. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról

szóló rendelet  felülvizsgálata 
9. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
10. Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására  megállapodás
11. Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében 

előírt mérések megrendelése
12. Balatonrendes 0165 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának 

kezdeményezése
13. Mindenki karácsonyának  előkészítése 
14. Hullám utca 212/5 hrsz-ú ingatlan ügye 
15. Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása 
16. Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról 
17. Tájékoztató 

- növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben  végzett 
tevékenységről  

18. Aktuális ügyek 

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester

1.) Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása

Fuchs Henrik  polgármester:  ismerteti  a  Körjegyzőség  III.  negyedévi  költségvetési  beszámolójának 
elfogadásához készült előterjesztést. Javasolja, hogy aki az abban foglaltakkal egyetért kézfeltartással 
szavazzon. 

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

113/2011. (XI. 24.) Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2011.  I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítését megismerte és 27.591 e Ft bevételi és 27.222 e Ft 
kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal. 
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2.) Önkormányzat  2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának  elfogadása

Fuchs  Henrik  polgármester:  ismerteteti  az  Önkormányzat  2011.  III.  negyedévi  költségvetési 
beszámolójának elfogadásához készült előterjesztést. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

114/2011. (XI. 24.) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I-III. 
negyedévi költségvetés beszámolóját megismerte és 24.948 e Ft bevételi és 22.859 e Ft 
kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal. 

3.) Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója tárgyában 
készült előterjesztést. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:   tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Körjegyzőség  2012.  évi 
költségvetési  koncepció   számszaki  részének   leegyszerűsítésének  oka  az,  hogy   az  állami 
finanszírozás   még  nem  ismert,  illetve  az  önkormányzati  törvény   módosítása  sem  került  még 
elfogadásra. A járási hivatalok létrehozása 2012. év második felében várható, előzetes tájékoztatások 
alapján  valószínűsíthető,  hogy  vonnak  el  feladatokat  és  ezáltal  támogatást  is,  így  nagyon  sok  a 
bizonytalanság a jövő év vonatkozásában. 
A Körjegyzőség létszám állományában lévő kettő gyesen lévő dolgozó 2012. év elején munkába áll és 
így párhuzamos munkavégzés fog történni előreláthatólag kettő hétig. 

Fuchs Henrik polgármester: javasolja a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadására. 

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

115/2011. (XI. 24.) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal. 

4.) Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról készült 
előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a koncepcióval kapcsolatban. Amennyiben 
nincs javasolja a koncepciót elfogadásra.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
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116/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal. 

5.) Önkormányzat pénzforgalmi bankszámla hitel hosszabbítása

Fuchs Henrik polgármester  :     tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület 121/2010. (XI. 25.) 
számú  határozatával  döntött  arról,  hogy  „a  2011. évi  költségvetési  év  során  felmerülő  költségek 
folyamatos  rendezéséhez  és  az  Önkormányzat  zökkenőmentes  működéséhez  pénzforgalmi 
bankszámlahitel típusú 5.000.000 Ft összegű hitelt vesz fel 2011. január 1. napjától.” A hitel 1 éves 
futamidőre vehető fel,  amelyet  a lejárat  előtt  meg kell  hosszabbítani,  vagy ha hosszabbítást  nem 
kezdeményez  az  Önkormányzat  a  tartozás  teljes  összegét  vissza  kell  fizetni.  Az  Önkormányzat 
zavartalan  működéséhez  és  a  számlák  folyamatos  pénzügyi  teljesítéséhez  azonban  a  hitelkeret 
meghosszabbítása szükséges. A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet tájékoztatása szerint a fel nem 
használt  hitel  összeg  után  rendelkezésre  állási  díjat  kell  fizetni,  amely  0.5  %  a  felhasznált 
(igénybevett)  hitel  után pedig 6,05 +2 % hitel kamatot kell  fizetnie az Önkormányzatnak,  valamint 
egyszeri  hitelbírálati  díj  összege  50.000  Ft,  nyomtatvány  költség  2.000  Ft.  Javasolja,  hogy  az 
önkormányzat kezdeményezze a hitel hosszabbítását. 

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

117/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a már meglévő 5.000.000 Ft-
os  működési  célú  pénzforgalmi  bankszámlahitelét  2012.  január  1.  napjával 
meghosszabbítja a  2012. költségvetési év során a működési kiadásainak biztosítására 
és az Önkormányzat  jogszabályban  foglalt  kötelezettségeinek teljes körű biztosítása 
érdekében.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
              Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

6.) Helyi adórendelet megtárgyalása

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti a helyi adórendeletek esetleges módosításával kapcsolatban 
készült előterjesztést. 

Kuti  Istvánné alpolgármester:  véleménye szerint  nincs értelme emelni  a helyi  adókat,  nagyon sok 
teher van a lakosságon. 

Fuchs Henrik polgármester:   szerepelnek a rendeletben mentességek is, esetlegesen szüntessek-e 
meg, vagy legyenek-e újabb mentességi lehetőségek. 

Kuti  Istvánné  alpolgármester:  ismételten  elmondja,  hogy  maradjanak  a  jelenleg  érvényben  lévő 
összegek, azon ne változtasson a testület. 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a helyi adók összegei a 2012. 
évben ne változzanak, kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

118/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  helyi adót 2012. évre 
vonatkozóan nem kívánja módosítani. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal. 

7.) Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása 

Fuchs Henrik polgármester: felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirenddal kapcsolatos tájékoztató 
megtartására. 

Sütő Árpád műszaki előadó:  ismerteti  az előterjesztésben foglaltakat a csatornaszolgáltatás díjáról 
szóló rendelet módosítása vonatkozásában. 

Fuchs Henrik polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy jelenleg két tényezős díj van érvényben . 

Sütő Árpád műszaki előadó: a rendelkezésre állási díj a tavalyi évben 450 Ft/hó volt. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: a rendelkezésre állási díjnak arányban kell lennie a fogyasztási díjjal. 
A testületnek egy vagy két tényezős díjról kell dönteni. 

Fuchs Henrik polgármester:  a kormány részéről a csatorna díjak megállapítása ügyében is várható 
változás.

Soltész Attila címzetes főjegyző:  részt vett egy DRV által szervezett  konferencián, ahol elhangzott, 
hogy  valóban  változások  lesznek,  a  kötelező  közszolgáltatások  esetében  központi  állami  díj 
megállapítás léphet életbe.  

Fuchs  Henrik  polgármester:   javasolja  elfogadásra  a  kéttényezős  díjat  lakosság  és  közület 
vonatkozásában 492 Ft/ m3 megállapításával, rendelkezésre állási díjat pedig 450 Ft/hó összegben. 

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

13/2011. (XII. 02.) rendeletet

A csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2010. (XII. 10.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Fuchs  Henrik  polgármester:  tájékoztatja  a  testületet.,  hogy  a  DRV  Zrt.  megkeresése  alapján 
szükséges még döntést hozni arról, hogy amennyiben az állami támogatás nem kerül megítélésre, 
abban az esetben a fogyasztói díjakban, vagy pedig a koncessziós díjból történik a kompenzáció. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  2 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül  meghozta az alábbi:

119/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, amennyiben a 
szennyvízcsatorna hálózat használatára vonatkozó állami támogatás nem kerül 
megítélésre az abból adódó kiesést a fogyasztói díjakban kívánja érvényesíteni  

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2011 december 15.
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8.) A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet 
felülvizsgálata 

Fuchs  Henrik  polgármester:  a  rendelet  módosítására  tervezet  készült,  melyet  az  előterjesztés 
melléklete tartalmaz.  Elmondja,  hogy mivel   a jelenleg érvényben lévő rendeletet  sem tartja be a 
szolgáltató,  véleménye szerint  a rendeletben szerepeltetni  kellene azt,  hogy a szolgáltató minden 
fogyasztóval  köteles  szerződést  kötni.  Ebbe  a  tervezetbe  szükséges  beépíteni  az  önkormányzat 
testülete által megfogalmazott módosításokat, érveket. 

Kuti Istvánné alpolgármester:  véleménye szerint fel kell lépni a szolgáltatóval szemben, mert már a 
második éve nem biztosítja a lomtalanítást. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a  becsatolt  rendelet  csak  egy 
tervezet a mai testületi ülésen még nem kell elfogadni, csak véleményezni. 
Véleménye szerint írásban nyilatkoztatni kell a konzorciumot, hogy jelenleg melyik rendszer működik, 
a 153 önkormányzat kivel áll szerződésben. Attól függetlenül, hogy a királyszentistváni lerakó leégett a 
Remondis Kft-nek mint a konzorcium tagjának, illetve ezen a területen működő  szolgáltatónak  kellett 
volna, hogy biztosítsa az évi egyszeri ingyenes lomtalanítást, illetve a szelektív gyűjtőket is el kellett 
volna helyezni, valamint annak  szállításáról gondoskodni.

Kuti Istvánné alpolgármester:  véleménye szerint a királyszentistváni hulladéklerakó tűzesete nem az 
önkormányzat  felelőssége,  ettől  függetlenül  az  önkormányzatnak  meg  kell  tennie  a  szükséges 
lépéseket, mivel a legtöbb támadást az önkormányzat a hulladék miatt kapja. 

Soltész Attila címzetes főjegyző:  javasolja  a konzorcium felé olyan tartalmú megkeresést fogalmazni, 
hogy  amennyiben  a  konzorcium,  illetve  a  közgyűlés  nem  mondja  ki,  hogy  kivel  állnak  az 
önkormányzatok szerződésben és melyik rendszer működik, akkor az önkormányzat felettes hatósági 
jogkörrel rendelkező szervhez fordul. 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja a testületnek, hogy aki egyetért azzal, hogy az Észak-Balatoni 
Térség  Regionális  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulást  az  önkormányzat  írásban 
megkeresse kézfeltartással szavazzon. 

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

120/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulást  írásban  nyilatkoztassa  arra  vonatkozóan,  hogy  az 
önkormányzatok kivel állnak szerződésben, illetve melyik rendszer működik jelenleg. 

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

9.) 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Fuchs  Henrik  polgármester:  A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény   92.§  (6) 
bekezdése  alapján  a  helyi  önkormányzatra  vonatkozó  éves  belső  ellenőri  tervet  a  képviselő 
testületnek  az  előző  év  november  15-éig  kell  jóváhagynia.   Ennek  megfelelően  a  Képviselő-
testületnek szükséges állást foglalni a 2012. évi Balatonrendes Község Önkormányzatát érintő belső 
ellenőrzési  ütemtervének tartalmát illetően.  A Körjegyzőség hivatala  az elmúlt  évek gyakorlatának 
megfelelően egyeztetést kezdeményezett a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának 
belső ellenőrével Kövessiné Müller Katalinnal. Javasolja,  hogy 2011. év tekintetében a pénzkezelési 
szabályzatban  meghatározottak  alapján  ellenőrizzék  a  pénztárbizonylatok  szabályszerűségét, 
aláírások helyességét, elszámolási előlegekkel való elszámolásokat.

6



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

121/2011. (XI. 24.) Kt határozat: 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  évre  vonatkozóan  a 
belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el.

Felkéri  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulást,  hogy  belső  ellenőrzés 
keretében Balatonrendes Község Önkormányzat  esetében 2011.  évre  vonatkozóan  a 
pénzkezelési szabályzatban meghatározottak alapján ellenőrizze a pénztárbizonylatok 
szabályszerűségét, aláírások helyességét, elszámolási előlegekkel való elszámolásokat.

 
Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
     Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

10.) Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására  megállapodás

Fuchs  Henrik  polgármester:  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  megkereste  Balatonrendes 
Község Önkormányzatát, hogy a fogorvosi alapellátás és a gyermekorvosi ellátás a Kormányhivatal 
Egészségpénztáránál Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld és Balatonrendes 
települések vonatkozásában egy finanszírozási körzetet alkot.  Fogorvosi ellátást dr. Szörtsey Zoltán, 
a gyermekorvosi  ellátást dr.  Sellyei  Ferenc végzi.  Az orvosi  rendelők fenntartását Badacsonytomaj 
Város  Önkormányzata  finanszírozza.  2012.  január  1-től  a  rendelők  fenntartását,  a  közös  feladat 
ellátására  tekintettel  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  társulás  útján  kívánja  működtetni. 
Véleménye szerint ne lépjen be az önkormányzat ebbe a társulásba. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: a megállapodás tervezetben hivatkozott jogszabály a szabad társulás 
választásról rendelkezik az orvosi szolgáltatásnak nem kötelező  fenntartója az önkormányzat. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  nem  javasolja  elfogadni  a  társulási  megállapodást,  mivel  az  orvosi 
szolgáltatás  fenntartása  nem  kötelező  önkormányzati  feladat,  valamint  az  önkormányzat  anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé. 

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

122/2011. (XI.24.) Kt határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi  LXV. törvény 41. §. 81) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a 
helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV. 
törvény 8. §-ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás és gyermekorvosi ellátás 
közös fenntartására szóló megállapodást  nem fogadja el.
Indoklás:  az  orvosi  szolgáltatás  fenntartása  nem  kötelező  önkormányzati  feladat, 
valamint  az  önkormányzat  anyagi  helyzete  sem  teszi  lehetővé  ezen  szolgáltatás 
finanszírozását. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester.
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11.)  Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében  előírt mérések 
megrendelése

Fuchs  Henrik  polgármester:  az  önkormányzat  a  hulladéklerakóra  egységes  környezethasználati 
engedélyt kapott a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, 
melyben  az engedélyező kötelező vizsgálatokat írt elő, melyek a vízfigyelő kutak évi kétszeri vízszint 
és víz összetétel vizsgálata, a csurgalékvíz szintjének mérése havonta, a csurgalékvíz összetételének 
elemzése évente  kétszer,  illetve  a  gázfigyelő  kút  rendszeres  vizsgálata.  Az Agruriver  Holding Kft 
ajánlata 285.000 Ft + ÁFA. 

Perger   János képviselő: véleménye szerint ezekhez a mérésekhez akkreditált laborra van szükség, 
mellyel  a  DRV és az ÁNTSZ is  rendelkezik.  Az  ajánlat  szerinti  ár  nagyon  magas,  javasolja  más 
árajánlat bekérését. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  kéri  a  hivatal  jelenlévő  műszaki  ügyintézőjét,  hogy  az  elhangzottak 
alapján a DRV és az ÁNTSZ laborjától  is  kérjen ezekre a mérésekre árajánlatot,  így a döntést  a 
testület elnapolja. 

12.)Balatonrendes 0165 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának kezdeményezése

Fuchs  Henrik  polgármester:  az  önkormányzat  a  Balatonrendes 0165  hrsz-ú  ingatlant  belterületbe 
vonásra jelölte. A testület júliusi  ülésén döntött  arról,  hogy a költségek megelőlegezése esetén az 
ingatlan földhivatali nyilvántartásban történő átvezetését kezdeményezi. A kérelmező, Balogh Imre a 
felmerülő  költségeket  az  önkormányzat  számlájára  átutalta.  Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  a 
földhivatalnál kezdeményezze az ingatlan belterületbe vonási átvezetését. 

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

123/2011. (XI.24.) Kt határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes  0165 
helyrajzi  számú  ingatlan  belterületbe  vonásának  ingatlan  nyilvántartási  átvezetését 
kezdeményezi a Tapolcai Körzeti Földhivatalnál. 

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

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja a testületnek, hogy a bekért árajánlatok alapján bízzák meg a 
Geonívó Kft-t az ingatlan belterületbe csatolásához szükséges vázrajzok elkészítésével. 

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

124/2011. (XI.24.) Kt határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes  0165 
helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásához szükséges vázrajzok elkészítésére 
megbízza  a  Geonívó  Kft-t  (8300  Tapolca,  Wesselényi  u.  1.  fsz.  1.)  60.000  Ft  +  ÁFA 
összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vázrajzok megérkezését követően a vállalkozó 
díját egyenlítse ki. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 
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13.)Mindenki karácsonyának  előkészítése

Fuchs Henrik polgármester: a képviselő-testület   szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
8/2011.  (V.2.)  számú  rendeletének  15.  §.  alapján  „  A  Képviselő-testület  évente  egy  alkalommal  
pénzbeli vagy természetbeni átmeneti segélyt nyújthat a lakosság meghatározott körének a jövedelmi  
viszonyok vizsgálata  nélkül.”  2010. évben az Önkormányzat  a községben élő nyugdíjasok (43 fő) 
részére 2. 000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújtott. Az idei évben várhatóan hasonló összeggel 
lehet  számolni,  az  önkormányzat   4/2011.  (II.14.)  számú  költségvetési  rendeletében  az  egyéb 
rászorultságtól függő ellátások között, - mely a beiskolázási segélyt és a közlekedési támogatásokat is 
magába foglalta (melyből 98.000 Ft került kifizetésre ezidáig 2011-ben) -  550.000Ft összeggel lett 
tervezve. Javasolja az előző évekhez hasonlóan a nyugdíjas lakosság részére 2.000 Ft/fő karácsonyi 
támogatás megállapítását. 

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

1252011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községben  állandó 
lakosként  bejelentett  és  életvitelszerűen  ott  élő  nyugdíjasok  részére  „  A  szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  8/2011.  (V.2.)  számú rendeletének 15.  §. 
alapján  2.000 Ft, (azaz kettőezer forint) összegű támogatást nyújt.
Felhatalmazza  a  Körjegyzőséget  a  támogatás  kifizetésére.  A  támogatás  kifizetésére 
2011. december 31. napjáig van lehetőség.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
  Soltész Attila körjegyző

Határidő: 2011. december 31.

14.)Hullám utca 212/5 hrsz-ú ingatlan ügye 

Fuchs Henrik polgármester:   az Önkormányzat a Hullám utcai 212/5 hrsz-ú osztatlan közös ingatlan 
értékesítésével  kapcsolatban  megkereste  a  tulajdonostársakat,  hogy  az  értékbecslő  által 
meghatározott árat fogadják el eladási árként, de nem jött létre egyezség. A testület januári ülésén 
döntött  arról,  hogy  levélben  tájékoztatja  az  ingatlan  tulajdonosait,  hogy  kezdeményezik  a 
tulajdonközösség megszüntetését. A tulajdonostársak megkeresése megtörtént tájékoztatva lettek a 
telek kialakításáról, valamint a várható költségekről, de  nem született megállapodás a felek között.
A  tulajdonostársak  egyike  2011  augusztus  20.  napjára   megbeszélést  hívott  össze  az  egyezség 
létrehozása érdekében. A megbeszélést követően megkeresésre került a DRV és az E.ON azzal a 
kérdéssel, hogy a telekfelosztást követően kialakuló telkek ellátása megoldható-e a jelenleg meglévő 
rendszerről vagy a meglévő hálózatokat bővíteni kell. Megegyezés született az ingatlan értékesítését 
illetően annak árában és meghirdetésének időszakában, valamint abban, hogy az önkormányzat nem 
indítja meg az ingatlan felosztását ezen időszak alatt. A képviselő-testület 2011 szeptember 1-i ülésén 
döntött ennek megfelelően, hogy újratárgyalja az ingatlan felosztását.
Balatonrendes  Község Önkormányzata a telekalakítás során felmerülő költségek megfizetésére nem 
kötelezett.  Az  ingatlanarányos  becsült  költségmegosztásról  az  ingatlantulajdonosok  tájékoztatva 
lettek. Az ingatlan felosztása során szükséges:

- Földmérő által elkészített változási vázrajz  (becsült költsége: 100-150 e Ft)
- Közös tulajdon megszüntető szerződés elkészítése (becsült költsége: 50-80 eFt)
- Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása 133 000 Ft
- Ingatlan nyilvántartási átvezetés  46 200 Ft
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Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  javasolja,  hogy  ingatlan  felosztásához  szükséges  költséget  az 
önkormányzat  előre  kérje  be az ingatlan tulajdonosoktól.  4-5  földmérőt  megkeres a  hivatal,  hogy 
átalánydíjas ajánlatot  adjanak.  A három községben többször vannak ilyen jellegű megbízások és 
hosszútávon költségkímélőbb az átalánydíjas szerződés. Véleménye szerint az ajánlatok beérkezését 
követően lehetne kiértesíteni a tulajdonostársakat a viselendő költségekről. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  a  konkrét  díjak  ismeretében  kiértesíti  az  önkormányzat  a  tulajdonos 
társakat. 

Kuti  Istvánné  alpolgármester:  javasolja,  hogy  a  megosztási  szerződés  aláírására,  illetve  a  díjak 
befizetésére az önkormányzat kössön ki határidőt. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  javasolja,  hogy  a  telekalakítási  eljáráshoz  szükséges  vázrajzok 
elkészítésére az önkormányzat kérjen be árajánlatokat. 

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

1262011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes 212/5 hrsz-ú 
ingatlan telekalakítási eljárásához a vázrajzok elkészítésére és az ügyvédi munkadíjra 
árajánlatokat kér be.

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

15.)Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  –  a 
köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével – 2002-
től  tette  kötelezővé  a  köztisztviselők  teljesítményének  értékelését.  A  teljesítményértékelés  a 
folyamatos, évenkénti munka áttekintését jelenti, ami ösztönözni kívánja a felelősségteljes, szakszerű 
ügyintézést,  a  felkészültség  folyamatos  szinten  tartását  és  javítását.  Célja,  hogy  emelkedjen  a 
közszolgálati  jogviszonyban  állók  igazgatási  tevékenységének szakmai  színvonala,  hatékonysága. 
A jogalkotót  az a szándék is  vezérelte,  hogy ezzel  a jogszabályi  előírással  a közigazgatásban is 
megalapozza a teljesítmény alapú díjazást. Ennek megfelelően a teljesítményértékelés alapján lehet a 
köztisztviselő  alapilletményét  megemelni,  illetve  csökkenteni.  Ahhoz,  hogy  a  jogalkotói  szándék 
megvalósuljon a közigazgatásban, az egyéni teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló szervezeti 
célkitűzésekkel,  program  főirányokkal  összhangban  álló  legfontosabb  célok  kitűzésére, 
megkülönböztetett  figyelmet  kell  fordítani.  Annak érdekében,  hogy az egyéni  teljesítményértékelés 
elérje eredeti célját, és Hivatalunkban az egyéni munkavégzés hatékonyabbá váljon, minőségi szintje 
növekedjen,  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  Képviselő-testület  a  köztisztviselők  értékelési  rendszeréhez 
objektív és megalapozott célokat határozzon meg. A Testület döntése megalapozhatja az értékelési 
rendszer  eredményességét,  segítheti  az  egyéni  teljesítmény  fokozását  és  ezzel  a  polgárbarát 
közigazgatás kiteljesedését, az előttünk álló kiemelt feladatok végrehajtását.
Az elmúlt években a Testület által megállapított szempont-rendszer az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatán, középtávú koncepcióján, valamint az önkormányzat által meghatározott és 
elfogadott  ügyrenden  alapult,  figyelembe  véve  az  éves  munkatervet.   A  kialakult  gyakorlatnak 
megfelelően javaslom, hogy a Körjegyzőség köztisztviselőit érintően a Képviselő-testület 2012. évre 
határozza meg a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.

Fuchs  Henrik  polgármester:  javasolja,  hogy  a  Körjegyzőség   köztisztviselőinek  2012.  évi 
munkateljesítmény  értékeléséhez  a  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  kiemelt  célokat 
fogadja el a testület.
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

127/2011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztisztviselők 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§  alapján  Ábrahámhegy-
Balatonrendes-Salföld  Községek  Körjegyzőség   köztisztviselőinek  2012.  évi 
munkateljesítmény  értékeléséhez  a  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  kiemelt 
célokat az alábbiak szerint elfogadja.
1. Az  önkormányzatok  2012.  évi  költségvetésének  végrehajtása  során  a  gazdálkodás 

szabályszerűségének,  valamint  hatékonyságának  biztosítása  a  célszerűség  és  a 
takarékosság  szempontjainak  megfelelően.  Folyamatosan  rendelkezésre  álljanak  a 
települések helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk, előrejelzések, 
elemzések. Az önkormányzati kintlévőségek csökkentése.

2. Az önkormányzatok 2012. évben elfogadásra kerülő gazdasági programjainak tárgyévre 
vonatkoztatott  körjegyzőséget  érintő  feladatainak  szakszerű  elvégzése,  a 
megvalósításához szükséges források megszerzését  elősegítő  pályázati  lehetőségek 
felkutatása, a sajáterő biztosítása mellett az európai – uniós források leghatékonyabb 
kihasználása.  Ezzel  összefüggésben  a  hivatali  munka  összehangolt,  hatékony 
munkavégzése.

3. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség 
és  jogszerűség  biztosítása,  figyelemmel  a  2009.  október  1.  napjától  hatályban  lévő 
többször  módosított  Közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre.

4. A  polgárbarát,  ügyfélközpontú,  szolgáltató  ügyintézés  feltételeinek  további  javítása, 
képzett,  motivált,  feladatát  eredményesen  ellátó  személyi  állomány  biztosításával, 
valamint  az  alkalmazottak  szakmai  ismereteinek  folyamatos  bővítésével.  A 
körjegyzőséget alkotó Balatonrendes, Salföld Önkormányzatok esetében a kihelyezett 
ügyfélfogadási rendszer hatékony működtetése.

5. Követelmény  az  ügyintézőkkel  szemben,  hogy  kulturáltan,  befolyásmentesen, 
ugyanakkor  személyre  szabottan,  az  ügyfelek  megfelelő  tájékoztatásával,  a 
jogszabályoknak  megfelelően  és  gyorsan,  minden  esetben  a  határidők  betartásával 
intézzék az ügyeket.

6. Az  Önkormányzatok  működésével  kapcsolatos  feladatok,  a  vonatkozó  anyagi  és 
eljárási  jogszabályok,  valamint  az  önkormányzatok  SZMSZ-ében  foglaltak  szakszerű 
ellátása. 

7. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi  ülések napirendi pontjai 
szerinti, valamint az egyéb, testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő 
előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő, célszerűségi és gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztések a képviselő-testületi döntés szakmai 
megalapozása.

8. A  körjegyzőség  hatékony  gazdálkodásának  elősegítése  érdekében  a  működtetés 
költségeinek  optimalizálása,  a  feladatellátás  során  takarékossági  szempontok 
folyamatos  érvényesítése,  a  munkavégzést  segítő  tárgyi  eszközök  megóvása,  a 
működési költségeket kiváltó pályázatok elkészítése.

9. A  körjegyzőség  munkáját  támogató  informatikai  rendszerek  alkalmazása.  Az 
elektronikus  információ  kezelés  fejlesztése,  az  elektronikus  ügyintézésre  való 
felkészülés. 

10. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, 
illetve az adatok megismerésének biztosítása.

11. Az  állampolgárok  eljárásainak  kezdeményezését  megkönnyítő  beadvány  minták, 
eljárási tájékoztatók készítése és az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele.

12. Az  ügyfélbarát,  szolgáltató közigazgatás feltételeinek további  javítása,  az ügyintézés 
folyamatának áttekinthetővé,  követhetővé  válása,  az ügyfél-elégedettség növelése,  a 
belső kommunikáció és a egymás közötti együttműködés hatékonyabbá tétele.

13. A  közigazgatási  szolgáltatások  minőségi  színvonalának  fejlesztése  a  lakossági 
igényekhez igazodóan és az önkormányzat lehetőségei függvényében.
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14. A körjegyzőség  átalakítására  történő  felkészülés.  A járási  rendszer  bevezetésével  a 
feladatátadások előkészítése.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

16.) Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról 

Fuchs Henrik polgármester:  Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. §. (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt  lejárt határidejű 
határozatokról   szóló  jelentés  elfogadásáról.  Ismerteti  a  határozatokról  készült  kimutatást. 
Amennyiben észrevétel nincs, javasolja a jelentés elfogadását. 

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

128/2011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti 
és Működési  Szabályzatáról  szóló 3/2011. /I.  31./  rendeletének  16. §.  1./  bekezdése 
alapján  a   2011.  III.  negyedévi  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  beszámolót 
elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

17.)Tájékoztató  a   növényvédelmi  törvény  alapján  jegyzői  hatáskörben   végzett 
tevékenységről  

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  A  parlagfű  elleni  védekezés  közigazgatási  eljárás,  amelyben  a 
közigazgatási  szerv előírja  az ügyfél  számára a védekezési  kötelezettséget,  illetve növényvédelmi 
bírságot  szab  ki,  közérdekű  védekezést  rendel  el.  A  települési  önkormányzat  jegyzőjének 
növényvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozik a károsítók, így a parlagfű elleni védekezésre történő 
kötelezés elrendelése, adott esetben a növényvédelmi bírság kiszabása. Vonatkozó jogszabályok: 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről,
- 194/2008.  /VII.  31./  Kormány  rendelet  az  élelmiszerlánc  felügyeletével  összefüggő  bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről,
- 221/2008. /VIII.30./  Kormány rendelet a parlagfű elleni  közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól. 

Gyomnövényekkel fertőzött területek ellenőrzésére során egy ingatlan tekintetében a telefonon történt 
felszólításra az ingatlan tulajdonosa a kötelezettségét elvégezte. 
Rendezetlen  ingatlan  tekintetében  egy  ingatlantulajdonos  (98  hrsz)  került  felszólításra,  melynek 
rendbetétele megtörtént. 2010. és 2011.  években minden ingatlantulajdonos felhívást kapott postai 
úton,  mely  részletesen tartalmazta  a  gondozatlan telkekkel  kapcsolatos teendőket  és a  kötelezés 
határidejét, ennek is betudható, hogy gondozatlan terület a községben a fentieken kívül nem volt. 
Parlagfű elleni védekezés ellenőrzésének jogkörét külterületen a területileg illetékes földhivatal látja el. 
Az  ingatlantulajdonos  növényvédelmi  kötelezettségének  elmulasztása  esetén  a  bírság  kiszabását, 
illetve a védekezést megyei Talaj- és Növényvédelmi Szolgálat rendeli el. 

Fuchs Henrik polgármester: megköszöni a Jegyző Úr tájékoztatását. Kéri, hogy a hivatal szólítsa fel a 
Hegyalja  utca  84  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonosait,  mivel  nagyon  rendezetlen.  Szóbeli  megkeresésre 
sajnos nem tettek eleget a megígért rendbetételnek. 

Kuti  Istvánné alpolgármester:   a Bányász utca elején a jobb oldalon  a szőlő nagyon elhanyagolt 
állapotban van. 
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Csabáné Varga Anikó képviselő: az elhangzott ingatlanok nem fertőzöttek parlagfűvel. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző:  tájékoztatja a testületet,  hogy más az eljárási rend a parlagfűvel 
fertőzött ingatlan vonatkozásában és más a gyomnövényes ingatlan esetében. 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett 
tevékenységről elhangzott tájékoztató elfogadását. 

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

129/2011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  növényvédelmi  törvény 
alapján  jegyzői  hatáskörben  végzett  2011.  évi  tevékenységről  szóló  tájékoztatót 
elfogadta. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző 

18.)Aktuális ügyek 

a.) Élelmiszerbolt-italbolt bérleti ügye 

Fuchs  Henrik  polgármester:  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  élelmiszerbolt-italbolt  bérlőjének  az 
önkormányzat részéről november 17. napjával felmondott. Jelentős mennyiségű tartozást halmozott 
fel, melyről még pontos összeget nem tud mondani. November 22-én az árukészlet felleltározásra, 
illetve lefoglalásra került, valamint az ipari gáztűzhely és a saválló előkészítő pult is lefoglalásra került.

Soltész Attila címzetes főjegyző: mindenképpen javasolja a bérlővel történő megegyezést akár további 
berendezések  tárgyak  bevonásával  is,  mivel  az  üzletet   Kft  cégformában  üzemeltette  és  így  a 
behajtásra kicsi az esély. Viszont, ha az önkormányzat kezdeményezi a cég felszámolási eljárását, 
akkor bejelentheti hitelezői igényét. 

Csabáné Varga Anikó képviselő: a bérlő feladata még a tisztasági meszelés is. Mivel le van kapcsolva 
a fűtés, figyelni kell arra, hogy a rendszer el ne fagyjon, továbbá az épületben rendszeres dugulás is 
volt, ezt a problémát is meg kellene oldani. 

Fuchs Henrik polgármester:a tisztasági meszeléstől nem zárkózott el a bérlő,  a fűtést mindenképpen 
szakemberrel kell megnézetni, valószínű célszerű leengedni a vizet és teljesen lekapcsolni. A dugulás 
sajnos már régóta probléma az épületben. 
Javasolja, hogy a működtetés jövőbeni profilját ne határozzák meg. Az alapvető élelmiszerek közül a 
kenyeret és a tejet mindenkinek házhoz szállítják, tehát nem kellene kikötni a kötelező élelmiszerbolt 
működtetést.  Esetlegesen  több  pályázó  esetében  előnyt  élvezhetne,  aki  élelmiszerboltot  is 
működtetne. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: véleménye szerint pénzügyi alapon kell kiadni az üzletet az alapvető 
ellátás biztosítva van a lakosságnak, így  többfajta tevékenységi kört is  lehetne az épületben folytatni. 

Fuchs Henrik polgármester:  véleménye szerint  állítsák össze a pályázati  felhívást,  hirdetésre nem 
javasol pénzt fordítani. Interneten ingyenes hirdetési oldalakon, a község honlapján, és tapolcai Zöld 
Újságban javasolja a hirdetést megjelentetni. 

Kuti Istvánné alpolgármester:  véleménye szerint a profillal legyenek rugalmasak, nem javasol licitet, 
900 e Ft bérleti díjat javasol megállapítani. Elmondja, hogy egyre több vendégház épül a községben 
szükség  van  vendéglátóhelyre,  a  településen  nyaraló  vendégeknek  nincs  lehetőségük  helyben 
vacsorázni. 
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Soltész Attila címzetes főjegyző:zárt borítékos licitet javasol. 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja alacsonyabb bérleti díj meghatározását. Az italbolt rész hátsó 
falán komoly beázási probléma is van, amit szintén meg kell javíttatni. 

Összefoglalja az elhangzottakat: 

-     profil: kereskedelem és vendéglátás
- pályázat leadása zárt borítékban a Körjegyzőségen 2012. február 20. napjáig
- kaució 2 hónap
- bérleti díj nettó 600.000 Ft 
- bérleti díj fizetése negyedévente előre
- közművek átírása 
- megjelenés: Zöld Újság, község honlapja, interneten ingyenes hirdetési felület
- megtekintés előre egyeztetett időpontban
- kereskedelmi és vendéglátó profiltól való eltérés esetén önkormányzati hozzájárulás 
- üzemeltetés idejében kikötés nincs
- döntés 2012. február 23-i testületi ülésen. 

Javasolja,  hogy  az  elhangzottak  alapján,  aki  az  élelmiszerbolt-italbolt  épületegyüttes  bérletére 
vonatkozó feltételekkel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

130/2011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes, Révfülöpi 
út 200 helyrajzi számú ingatlanon lévő élelmiszerbolt – italbolt épület együttest bérleti 
jogát meghirdeti az alábbi feltételekkel: 

- az üzlet profilja: kereskedelem és vendéglátás
- bérleti díj:  licit útján történik induló bérleti díj 600.000 Ft 
- bérleti időszak: 5 év 2012. március 1-től 2016. december 31-ig
- bérleti díj fizetése: negyedévente előre
- kaució: 2 hónap 
- kereskedelmi  és  vendéglátó  profiltól  való  eltérés  esetén  önkormányzati 

hozzájárulás
- üzemeltetés idejében nincs kikötés
- pályázat  leadása:  zárt  borítékban az Ábrahámhegyi  Körjegyzőségen 2012. 

február 20. napjáig. 

A hirdetés megjelenése: Tapolcai Zöld Újság, község honlapja, interneten ingyenes 
hirdetés felület. 
A pályázatok elbírálása: 2012. február 23-i képviselő-testületi ülésen. 

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

b.) Mikulás rendezvény 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja, hogy a Mikulás csomagok beszerzésére 25.000 Ft összeget 
különítsenek el. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
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131/2011. (XI.24.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évi  Mikulás 
rendezvényre a költségvetés terhére 25.000 Ft-ot biztosít. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2011. december 6. 

c.) Rendesi Lapok megjelenése

Fuchs Henrik polgármester:  kérdezi a testület tagjaitól, hogy a Rendesi Lapok decemberi számában 
mit jelentessenek meg. 
A testület az alábbi témákban javasolt cikkeket megjelentetni: 
-  élelmiszerbolt-italbolt  hirdetés,  adventi  készülődés,  mikulás  délután,  mindenki  karácsonya 
rendezvény  meghívó,  szüreti  felvonulás,  NABE  és  Rozmaring  Egyesület  hírek,  közmeghallgatás, 
bánya ügye, nyári templomi koncert (Asztalos Györgyné által írt). 

Fuchs  Henrik  polgármester:  kérdezi,  hogy  van-e  más  észrevétel,  kérdés,  javaslat  bármilyen 
témakörben. 

Csabáné Varga Anikó képviselő: többen jelezték felé, hogy a délelőtti órákban Badacsonytomaj felől 
érkező autóbusz nem áll a községben és ebben intézkedjen az önkormányzat. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  javasolja,  hogy  ha  pontos  időpont  és  járat  megnevezésről  lesz  az 
önkormányzatnak  tudomása,  úgy  nincs  akadálya  annak,  hogy  a  Volán  felé  megkeresést 
továbbítsanak ez ügyben. 

Kuti Istvánné alpolgámester: kérdezi, hogy a szeméttelepi ingatlan ügyében volt-e már tárgyalás. 

Fuchs Henrik polgármester: a bírósági tárgyalás november 30-án lesz a Tapolcai Városi Bíróságon. 

Más napirend nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 12.45 órakor bezárja. 

A  képviselő-testület  zárt  ülés  keretében  egy  személy  részére  lakásfenntartási  támogatás 
megállapításáról döntött. 

K.m.f. 

Fuchs Henrik             Soltész Attila 
polgármester                      címzetes főjegyző

Csabáné Varga Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítő
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