
  
BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

Ikt.szám:  B- 29- 62/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  július  26.-  i  nyilvános  
ülésén, a balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:     Fuchs Henrik  polgármester
   Kuti Istvánné  alpolgármester  

                             Csabáné Varga Anikó képviselő  
    Perger János képviselő

Távolmaradását előre bejelentette: Piros Zita   képviselő  

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvez. 
Sütő Árpád műszaki előadó 
         

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  9.30   órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. ) Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezésének kérésével kapcsolatban döntés.  

2.)  Beiskolázási segélyek megállapítása.           

       3.)  A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések  
              hatályon kívül helyezése.  

       4.)  Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás 
              jövője. 

5.) Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörre 
       támogató határozat. 

6.) Vegyes ügyek.
              

Tájékoztató 
a 2012. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok elfogadásáról. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el,  Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

91/2012. (VII. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  július  26.-i    nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.) Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezésének kérésével kapcsolatban döntés.  

2.)  Beiskolázási segélyek megállapítása.           

       3.)  A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések 
              hatályon kívül helyezése.  

      4.)  Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás 
             jövője. 

5.)Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörre 
       támogató határozat. 

       6.)   Vegyes ügyek.              

Tájékoztató 
a 2012. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok elfogadásáról. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. ) Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezésének kérésével kapcsolatban döntés.    

Fuchs Henrik polgármester  
A Fő utcai szelektív hulladéklerakóval kapcsolatban panaszbeadvány érkezett, hogy zavarja az ott ingatlannal 
rendelkező pihenését. A bejelentő kéri a sziget áthelyezését más helyre. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző   A szelektív hulladékgyűjtő kiépítése és a hulladékgyűjtő pályázat útján 
valósult meg. Áhelyezés esetén újra ki kell építeni a pályázati tartalom szerint. 

Fuchs Henrik polgármester  A  szelektív gyűjtők új helyének kijelölése esetén a területet az önkormányzat csak 
lemurvázza, új sziget kiépítésében nem gondolkodnak. Az előterjesztésben három hely lett megjelölve, melyből a 
Posta épület, illetve a bolt melletti terület azért nem alkalmas, mivel üdülő és lakóingatlanok is vannak közvetlen 
közelében, illetve a 71-es főúton átmenő forgalom is helyezne el benne hulladékot, viszont elsősorban a helyi 
lakosság és üdülőtulajdonosok részére kerülnek elhelyezésre a gyűjtők. A harmadik helyként a játszótér feletti rész 
került megjelölésre, mely a legalkalmasabb, mivel a lakó- és üdülő ingatlanoktól is kellő távolságra lenne, könnyen 
megközelíthető, a leparkolás is biztosítható,  illetve a Remondis Kft is egyszerűbben tudja elvégezni az ürítést. 

Perger János képviselő  Véleménye szerint  a játszótér feletti területen az elhelyezést meg kellene próbálni. 
  
Fuchs  Henrik  polgármester  Javasolja,  hogy  a  játszótér  feletti  területen  közvetlen  az  út  mellé  helyezzék  el 
merőlegesen a bejáró útra. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

92/2012. (VII. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő sziget edényeit áthelyezi 
a játszótér feletti területen az út mellé, merőlegesen a bejáró útra. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: 2012. július 31.  

2.)    Beiskolázási segélyek megállapítása.             

Fuchs Henrik polgármester  
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociális  igazgatásról  és  a szociális  ellátásokról 
szóló  8/2011.  (V.2.)   számú  rendeletének  18§  (1)  bekezdés  alapján  „Iskolakezdési  támogatásra  jogosult 
jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül Balatonrendes községben lakóhellyel rendelkező általános iskola, 
közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló személy”
Balatonrendes Község Önkormányzat  1/2011.  (II.15.)  számú költségvetési  rendeletében az  Önkormányzat  által 
folyósított támogatások között a beiskolázásra tervezett összeg 300.000Ft. 
A költségvetésben a beiskolázási segély személyenkénti összege nem lett meghatározva.
2011.  évben  13  fő  részére  került  kifizetésre  beiskolázási  segély  7.000Ft/fő  összegben,  összesen  91.000Ft 
összegben.
2012. évben az igénybevevők száma változhat az iskolai tanulmányokat kezdők és befejezők számának változása 
miatt.

Javasolja, hogy  7.000  Ft összeget állapítsanak meg, mivel a költségvetés az emelést nem teszi lehetővé. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

93/2012. (VII. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községben  állandó  lakosként  bejelentett  és 
életvitelszerűen  ott  élő  nappali  tagozaton  tanuló  gyermekek  részére,  -  az  iskolalátogatási  igazolások 
bemutatása mellett – 7.000 Ft, (azaz hétezer forint) összegű beiskolázási segélyt nyújt.
Megbízza a Körjegyzőt, hogy az iskolalátogatási igazolások bemutatása után, az összeg kifizetéséről saját 
hatáskörben gondoskodjék.
A beiskolázási segély kifizetésére 2012. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
  Soltész Attila körjegyző

Határidő: 2012. szeptember 30.
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       3.)  A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek erre irányuló részének hatályon 
kívül helyezése.  

Soltész Attila  címzetes főjegyző
A  szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvényt  2012.  április  15-étől  hatályon  kívül  helyezte  a 
szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II. 
törvény (a továbbiakban: Szt.), 
Az Szt. 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

 Önkormányzati rendelet a jövőben szabálysértési tényállásokat nem állapíthat meg.

 Balatonrendes  Község  Önkormányzat  hatályos  rendeleteinek  felülvizsgálata  megtörtént,  és  a 
rendelettervezet alapján hatályon kívül helyezésre kerültek a szabálysértési rendelkezések.

Ennek alapján jelenleg ezen magatartási szabályok nem lesznek szankcionálhatók, kikényszeríthetők.

A Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, mely 2012. 
április 15-től lépett hatályba, ugyanakkor az alábbiakról rendelkezik: 
„A  helyi  önkormányzat  képviselő-testület  önkormányzati  rendeletben  meghatározhat  tiltott,  kirívóan 
közösségellenes  magatartásokat.  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  e  magatartás elkövetőjével  szemben 
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.”

A rendelet tervezetben az eddig a képviselő-testület által szabálysértésnek nyilvánított, de a törvény által 
szabálysértésnek nem nevesített  rendelkezéseket, mind tiltott kirívóan közösségellenes magatartásként kerültek 
szerepeltetésre.
A törvény szabálysértésként nevesíti az eddig a rendeletben is szereplő mellékelt szabálysértéseket ezért azok a 
rendeletben nem kerültek szerepeltetésre.

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy fogadják el a rendelettervezetet.

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

6/2012.  /VII. 30. / rendeletét 
A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések  hatályon kívül helyezése. 

             1.sz. mell. 

 4.)  Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője. 

Fuchs Henrik polgármester  
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa  2012. június 20-án megtartott ülésén megtárgyalta 
„Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője” című előterjesztést. Megküldték a 
25/2012. számú határozatot és kérik az abban szükséges intézkedések megtételét. 
A kistérségi társulás 2013. január 1-től megszűnik és az általuk ellátott feladatokkal kapcsolatban kérdezi a 
társulás, hogy az önkormányzat hogyan kívánja ellátni. 

Javasolja, hogy társulási alapon oldják meg az önkormányzati feladatkörben maradó feladatokat. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

94/2012. (VII. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes    Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú 
Társulási  Tanácsa   25/2012.  /VI.  20.  /  T.  K.  T.  számú  határozatával  kapcsolatban  „Az  önkormányzati 
feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője” tárgyban a feladatellátás módjáról az alábbiak 
szerint dönt: 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy a feladatok 
ellátását egy létrehozott,  járási települések egészét/jelentős részét magában foglaló társulás útján kívánja 
megoldani. 

Felelős: Fuchs Henrik   polgármester 
Határidő: azonnal. 

5.)Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörre támogató határozat. 

Fuchs Henrik polgármester  
A Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság megküldte a mellékelten küldött anyagot a Tapolcai 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői munkakörre történő kinevezésre. 
A munkakör betöltésére Rausz István r.alezredest javasolják. Kérik az önkormányzat támogató határozatát. 
Javasolja, hogy határozatban fogadják el kinevezés támogatását. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

95/2012. (VII. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörére  Rausz István r.alezredes 
kinevezését. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

6.)   Vegyes ügyek.                  

Csabáné Varga Anikó képviselő   A vadkárral kapcsolatban elmondja, hogy még mindig sok a vaddisznó és már a 
rókák is megjelentek. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző    A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozatot hozott és utasította a Káli-
medencei Vadásztársaságot a hatósági vadászat megtartására és intézkedési tervre. Ha nem hajtják végre határidőre 
akkor a hatóság hivatásos vadászokat rendel ki akik elvégzik a feladatot. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Kérdezi, mivel így hallotta, hogy az egészségügyi besorolás szerint Balatonrendes az 
ajkai kórházhoz tartozik és Ábrahámhegy pedig a veszprémi kórházhoz. Nemcsak a betegellátás lesz nehezebb, 
hanem a hozzátartozók eljutása az ajkai kórházba. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző   Ábrahámhegy település is az ajkai kórházhoz tartozik. 
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Perger János képviselő  A tapolcai kórházban aktív betegellátás nincs, csak egy napos sebészet és a 
tüdőgyógyászatot fejlesztik az elnyert támogatással. 

Tájékoztató 
a 2012. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok elfogadásáról. 

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. A  2012. II. 
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  tájékoztató jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi. 

Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztés szerint.  

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  elhangzott  javaslat  elfogadásra  kerüljön  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

96/2012. (VII. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a 
 2012. II. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést  11.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Csabáné Varga Anikó   képviselő  
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