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

Ikt.szám:  B. 29-90 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29.- 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 Auer Katalin jegyzőkönyvvez. 

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Javasolja a napirendeket kiegészíteni az aktuális ügyekkel. 
A képviselő-testület ülését  9.30  órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Körjegyzőség 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
3. Körjegyzőség / közös önkormányzati hivatal  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 
4. Balatonrendes Önkormányzat  2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
5. A járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről véleményezés. 
6. Helyi adórendeletek megtárgyalása. 
7. 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. Belső ellenőrzési jelentés. 
8. A képviselő-testület  2013. évi munkatervének megtárgyalása. 
9. Badacsonytomaji Takarékszövetkezettel banki hitel meghosszabbítása. 
10. Hulladéklerakó gáz és vízminta vételezésre érkezett ajánlat. 
11. Gyalogos átkelőhely kijelölési engedély újbóli megkérésére döntés. 
12. Aktuális ügyek. 

Tájékoztató 
- a 2012. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
- a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

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. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 
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112 /2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  november  29.-i    nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Körjegyzőség 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
3. Körjegyzőség / közös önkormányzati hivatal  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 
4. Balatonrendes Önkormányzat  2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
5. A járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről véleményezés. 
6. Helyi adórendeletek megtárgyalása. 
7. 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. Belső ellenőrzési jelentés. 
8. A képviselő-testület  2013. évi munkatervének megtárgyalása. 
9. Badacsonytomaji Takarékszövetkezettel banki hitel meghosszabbítása. 
10. Hulladéklerakó gáz és vízminta vételezésre érkezett ajánlat. 
11. Gyalogos átkelőhely kijelölési engedély újbóli megkérésére döntés. 
12. Aktuális ügyek. 

Tájékoztató 
- a 2012. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
- a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 
 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. Körjegyzőség 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták:   
A  Körjegyzőség  költségvetésének  tervezése  során  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  foglalt 
szorzószámok alapján lettek tervezve a személyi jellegű ráfordítások figyelembe véve az előző évet és kiegészítve  
azzal,  hogy  a  jelenleg  is  állományba  lévő  gyesről  visszatérő  dolgozók  szakmai  beilleszkedéséhez  szükséges  
párhuzamos munkavégzés 2 fő esetében számoltunk.
2012.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények,  illetménykiegészítés,  mely  a  háromnegyed  évi  teljesítésnek  megfelelően  alakult,  ehhez  
kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a  
Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
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.
A személyi  juttatások összességében nézve a háromnegyed  évi  teljesítésnek megfelelően alakultak,  74,5 %-os  
teljesítést mutat.
A munkaadókat terhelő járulékok az illetmények után számolt arányos járulék összege, mely 75 %-os teljesítést  
mutat.
A  dologi  kiadások  a  táblázatban  meghatározott  kiadásokra  lett  tervezve,  összességében  67  %-os  teljesítést  
mutatnak. 
Az átadott pénzeszköz mértéke időarányosan teljesült. 

A  bevételi  oldalon  a  működési  bevételek  között  a  továbbszámlázott  szolgáltatások  keretében  a  mobiltelefon 
továbbszámlázott összege szerepel. 
Államháztartáson kívüli működési célú bevételként a számlavezető pénzintézettől kapott, kulturális rendezvényekre  
kapott támogatása szerepel.
A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott átvett pénzeszköz időarányosan teljesült.
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A felhalmozási  kölcsön visszatérítése keretén belül a dolgozók részére nyújtott  lakásépítési kölcsön törlesztése  
került elszámolásra.

Kérdezi a körjegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   A körjegyzőség  2012.  I-III.  negyedévi  költségvetése  arányosan teljesült,  így 
egyéb hozzáfűznivalója nincs. 

Fuchs Henrik polgármester  A körjegyzőségnél tervezett jutalommal kapcsolatban kérdezi,  a cafetéria átalakult és 
arról volt szó, hogy annak egy részét  a bruttó  200 e. Ft összeget a dolgozók jutalom formájában kapják meg.  
Várható ez? 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A körjegyzőséget fenntartó három önkormányzat polgármestere nem tudja milyen 
formában egyeztetett  a  hivatal  dolgozóinak jutalmazásával  kapcsolatban.  A körjegyzőség  ügyrendi  szabályzata  
szerint  a  jutalmazáshoz  a  székhely  község  polgármesterének  egyetértése  szükséges,  ő  ezt  felvetette,  de  a  
polgármester úr nem tette meg a jutalom előterjesztést.

Fuchs Henrik polgármester  Szakmai képzésen hány fő vett részt, mivel ott nagyobb az eltérés? 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Két-három fő vett részt.

Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a  körjegyzőség 2012. I- III. negyedévi költségvetését fogadják el.  

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

113/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. I- III. negyedévi költségvetés 
teljesítését 26.751 e Ft bevételi és 28.409 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal. 

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester  
A 2011. évi az Államháztartásról szóló CXCV. törvény 87. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, hogy 
tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a  helyi  Önkormányzat  harmadik  negyedéves  helyzetéről.  Ennek a  törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Jelen beszámoló 2012. január 1-től 2012. szeptember 30-ig terjedő időszak állapotát tükrözi.
Az alapilletmények 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott bérét tartalmazza. A részmunkaidőben 
foglalkoztatottak rendszeres  személyi  juttatásai  között  az  1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott  közalkalmazott 
(könyvtáros) és 3 fő közfoglalkoztatott munkabére került kimutatásra.
Étkezési hozzájárulásban a 3 fő közalkalmazott részesül.
Egyéb juttatások között az utazási költségtérítés és a bérkompenzáció szerepel.
Az egyéb költségtérítés soron a polgármester, és az alpolgármester költségtérítése, az állományba nem tartozók  
egyéb juttatásai között a polgármester és a képviselők tiszteletdíja szerepel.
A személyi juttatások teljesítése időarányosan teljesült. 
A járulékok a személyi juttatások után fizetendő közterheket foglalja magában.
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A dologi kiadásoknál történt vásárlások:

• Élelmiszer beszerzés soron a Húsvéti játékokra és a Falunapra vásárolt élelmiszerek kerültek kimutatásra.
• Vegyszerbeszerzés során permetezőszer és tisztítószer vásárlás történt. 
• Hajtó- és kenőanyag soron a gépekbe szükséges üzemanyag, és motorolaj került kimutatásra.

• Kisértékű tárgyi eszközök között fúró, és műanyag rekesz beszerzése történt.
• Munkaruhát a 2 fő közalkalmazott és a 3 fő közfoglalkoztatott kapott.
• Egyéb anyag beszerzés során WC papír, kéztörlő, képeslap, virág, festékkazetta, damil, damilfej, turisztikai  

térkép, porral oltó, műanyag kanál, tál, égő, széndioxid palack, gravírozott érem, csavar lettek vásárolva  
(teljesítés: 164 e Ft)

• Telefondíj a könyvtár, orvosi rendelő telefondíját, és a mobiltelefon díjak egy részét tartalmazzák.
• Egyéb kommunikációs szolgáltatások között az internet előfizetés költségei jelennek meg.
• Bérleti és lízingdíj soron éves parkolóbérlet díja szerepel.
• Közüzemi számlák tekintetében a gázdíj szempontjából időarányosan a tervezetthez képest megtakarítás  

látható, a villamos energia és a vízdíj tekintetében azonban időarányosan magasabbak voltak a költségek,  
mint a tervezett. 

• Továbbszámlázott szolgáltatásra a szolgáltató centrum vízdíj számlája, és a Kvarc-Ásvány Kft. számára  
továbbszámlázott külterület szabályozás számlája lett könyvelve.

• Karbantartás, kisjavítás soron a KIA gépkocsi kerékcseréje került kimutatásra.
• Egyéb  üzemeltetési,  fenntartási  költségek  magukba  foglalják  a  honlap  karbantartást,  készenléti  díjat,  

tűzvédelmi átalányt,  KATAWIN program díját, levegőtisztaság védelmi vizsgálat díját, kezelési díjakat,  
jegyzőkönyvek bőrkötését, szennyvíz szállítást, hirdetési díjat, falunapi sátorkölcsönzést, viziközmű csekk 
díját, oklevél, tombola, előadói díjakat, fogat használatot.

• ÁFA a dologi kiadások után fizetett általános forgalmi adó összege.
• Adók  díjak,  kifizetése  tartalmazza  a  bank  költségeket,  biztosítási  díjakat,  vízvizsgálati  díjat,  jogi  

tevékenységek díját, tagdíjakat, igazgatási szolgáltatások díját és a felszólítási költségeket foglalja magába. 
• Működési kamat kiadás a folyószámla hitellel kapcsolatos díjakat tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése összességében a tervezetthez képest időarányosan teljesült.

Felhalmozási kiadások között a játszótér felújítására 400 e Ft + Áfa összegben tervezett az Önkormányzat, melyhez  
89 e Ft lakossági hozzájárulás folyt be, teljesítés nem történt. 

Pénzeszköz  átadásra  került  sor  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  részére  a  Körjegyzőség  fenntartására 
(teljesítése:  3.816  e  Ft).  Iskolafenntartói  hozzájárulás  címen  Révfülöp  részére  (teljesítése:  589  e  Ft),  és 
Badacsonytomaj részére ( teljesítése: 199 e Ft), óvodafenntartói hozzájárulás címen Révfülöp részére (teljesítés:  
126 e Ft) fizet az Önkormányzat. 
Balatonrendes Község Önkormányzata a háziorvos részére útiköltség támogatást nyújt (teljesítése: 50 e Ft). Orvosi  
ügyelet  fenntartásához  támogatást  fizet  az  Önkormányzat  a  Tapolcai  Kistérség  Társulásnak  lakosságszám 
arányosan  (teljesítése:  87  e  Ft).  Szintén  a  Kistérségi  Társulásnak  pedagógiai  szakszolgálat  ellátására  6  eFt  
hozzájárulást fizetett az Önkormányzat.

Az alapítványok támogatása között Nők a Balatonért Egyesületet, és a Rozmaring Ág Alapítványt támogatta az 
Önkormányzat 50 - 50 e Ft-tal.
Az  Önkormányzat  által  folyósított  ellátások  teljesítése  a  mellékletben  felsoroltak  alapján  került  kifizetésre 
(teljesítés: 709 e Ft).

Bevételek:

• Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 163 e Ft volt, amely telekfelosztás díját tartalmazza.
• A bérleti díjak teljesülése 624 e Ft volt.
• Koncesszióból származó bevétel 145 e Ft volt.
• Egyéb bevételek között a sírhely bevétel, és a pálkövei strand bevétel szerepel: (teljesítés 491 eFt).
• A tartozás fejében átvett árukészlet egy részét az Önkormányzat értékesítette, melynek bevétele 127 e Ft  

volt.
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• A továbbszámlázott szolgáltatásokra (rezsi, külterület szabályozás) befolyt összeg 554 e Ft volt.
• Kamatbevételt az Önkormányzat a Vízközmű számláján lekötött tőke után kapott (41 eFt) 
• A helyi adók bevételéből 9.650 e Ft teljesült.
• A késedelmi pótlék bevétel 24 e Ft volt.
• Az átengedett  központi  adók bevétele  teljesült,  amelyet  a Magyar  Államkincstár  minden hónap elején 

egyenlő arányban utal az Önkormányzat számlájára.
• Ingatlanok értékesítése nem történt.
• Az átvett pénzeszközök a mellékletben felsoroltak szerint teljesültek.
• Rendezvények támogatására 100 e Ft-ot kapott az Önkormányzat a Tapolcai Kistérségi Társulástól, 100 e 

Ft-ot a Takarék Szövetkezettől, 25 e Ft-ot a Kvarc-Ásvány Kft-től, és 10 e Ft-ot Takács Ferencnétől.
• Játszótér felújításhoz 89 e Ft lakossági támogatás gyűlt össze.
• Mozgókönyvtári feladatokra 170 e Ft-ot kapott az Önkormányzat a Tapolcai Kistérségi Társulástól.
• A Rendesi Kommunális és Szolgáltató Kft. számlamegszűntetése kapcsán 248 e Ft került átvezetésre az 

Önkormányzat számlájára.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2012. szeptember 30-án 2.250 e Ft volt melyből a pénztár egyenlege 66 e Ft, a  
költségvetési bankszámla egyenlege 0 e Ft, a Vízközmű számla egyenlege 1.479 e Ft (melyből 1.000 e Ft lekötött),  
az Eszközhasználati díj számla egyenlege 278 e Ft, a Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 427 e Ft.
Balatonrendes Község Önkormányzatának folyószámlahitel állománya 2012. szeptember 30-án 991 e Ft, a szabad 
hitelkeret 4.009 e Ft.

Javasolja, hogy az önkormányzat  2012. évi I- III. negyedévi költségvetését fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

114/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  I-III.  negyedévi 
költségvetési beszámolóját megismerte és 33.424 e Ft bevételi és 33.097 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

3. Körjegyzőség / közös önkormányzati hivatal  2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester  

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján: 

„A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő 
évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 84. § (1) bekezdése alapján: 

„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”

Törvényi keretek között a testület dönt a hivatal létrehozásáról, közös önkormányzati hivatal esetén 
megállapodásba kell foglalni a döntést. A közös önkormányzati hivatal költségvetési koncepciójának elkészítése, 
megállapodás hiányában, a szükséges személyi és tárgyi feltételek ismerete nélkül kétséges.

Javasolja, hogy a későbbi tárgyalások ismeretében tárgyalják a napirendet, mivel még minden folyamatban van. 
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Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

115/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi 
költségvetését a későbbi tárgyalások ismeretében, a Megállapodás aláírása után kívánja tárgyalni. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

4. Balatonrendes Önkormányzat  2013.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.  

Fuchs Henrik polgármester  
Az Államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. Törvény 24. §. (1) bekezdése alapján: a jegyző, főjegyző, körjegyző,  
megyei  főjegyző  (a  továbbiakban  együtt:  jegyző)  által  elkészített,  a  következő  évre  vonatkozó  költségvetési  
koncepciót  a  polgármester  november  30-áig  –  a  helyi  önkormányzati  képviselő-testület  tagjai  általános 
választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a képviselő-testületnek.
Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.

Az  Önkormányzat  kiadásai  között  szereplő  személyi  juttatások  tekintetében  a  2012.  évre  tervezett  összeggel  
számoltunk,  mivel  még nem tudni  a  2013.  évi  minimálbér  összegét,  és  a  közmunka  programok  indulása  sem 
tisztázott. 
Egyéb  költségtérítés  a  polgármester  és  az  alpolgármester  költségátalányát  (30%,  illetve  20%)  tartalmazza.  A 
képviselők tiszteletdíja az elfogadott tiszteletdíjak alapján lett tervezve (polgármester 140 eFt, alpolgármester 30  
eFt, képviselők 20 eFt).
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.

A dologi kiadások a 2012. évi előirányzatok és a III. negyedévi teljesülések figyelembevételével, arányosítva lettek 
tervezve.
A felhalmozási kiadásoknál a 2012. évre tervezett játszótér felújítás összegét vettük figyelembe.
Végleges  pénzeszköz  átadások  között  szerepel  a  Körjegyzőség  támogatása,  a  Badacsonytomaj,  Révfülöp 
Önkormányzatoknak  fizetett  óvodai,  iskolai  fenntartói  hozzájárulások,  a  Kistérségi  Társulásnak  átadott  
pénzeszközök az orvosi ügyelet, Pedagógiai szakszolgálat fenntartásához. 
A működési bevételek a 2012. évi összegekkel lettek tervezve.
A helyi adók tervezésénél a 2012. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek. Számításba  
vettük, hogy 2013. évben a befolyt gépjárműadó 40 %-a illeti csak meg az önkormányzatokat.
Az állami  támogatások tekintetében a költségvetési  törvény nélkül  pontos adatokat  még nem tudunk,  illetve a  
Magyar Államkincstár részéről sem közöltek még adatokat.

Az előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy ez a koncepció még nagyon távol áll a valóságtól, mivel rengeteg adat nem áll  
még rendelkezésünkre. 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját fogadják el.  

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 
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116/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetési 
koncepcióját elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

5. A járás kötelező felvételt biztosító iskoláinak tervezetéről véleményezés.   

Fuchs Henrik polgármester  
A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  50.  §  (8)  bekezdése  alapján  a  Veszprém  Megyei  
Kormányhivatal  meghatározta  és  közzétette  az  iskolák  felvételi  körzetét.   A  nevelési-oktatási  intézmények  
működéséről  szóló  20/2012.  (VII.31.)  EMMI  rendelet  24.  §  (1)  bekezdése  alapján  minden  érintett  települési 
önkormányzatnak a körzet szerinti besorolást véleményezni kell.
Az elkészült javaslat alapján Balatonrendes településnek a Révfülöp Általános Iskolát jelölték ki.
Figyelembe véve a település óvodás korú és tankötelezett gyermekeket, javaslom a körzetesítés jóváhagyását. A  
tankötelezettek nyilvántartása alapján Balatonrendes településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel  
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.

Javasolja, hogy a Kormányhivatal által készített besorolást hagyják jóvá. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

117/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 
által  készített  Tapolcai  járásra  meghatározott  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  besorolást 
megismerte, azt jóváhagyja.
A  tankötelezettek  nyilvántartása  alapján  Balatonrendes  településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nincs.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

6. Helyi adórendeletek megtárgyalása.   

Fuchs Henrik polgármester  Azt már tapasztalták az adóemeléssel kapcsolatban, hogy keveset emelni a költségek 
miatt nem érdemes, magasat emelni nem indokolt, mivel megterhelő lenne a lakosságra.   

Javasolja, hogy a 2013. évi adómértékeken ne változtassanak. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 
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118/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló  15/2010. /XII. 03. /   
rendeletében foglalt adómértékeket 2013. évre nem módosítja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

7. a./ 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokra 
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 2013. év Balatonrendes Község 
Önkormányzatát érintő belső ellenőrzési ütemtervének tartalmát illetően.
A fentiek alapján javaslom, hogy a 2012. év tekintetében a rendezvénytervet, a rendezvények elszámolásának 
helyességét, szabályszerűségét ellenőrizzék.

Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

119/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évre vonatkozóan a belső ellenőrzési 
ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el.

Felkéri a belső ellenőrzési feladatokat 2013. évben ellátó belső ellenőrt, hogy belső ellenőrzés keretében 
Balatonrendes Község Önkormányzat esetében a 2012. év tekintetében a rendezvénytervet, a rendezvények 
elszámolásának helyességét, az  elszámolás szabályszerűségét ellenőrizze.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

b./   Belső ellenőri jelentés.

Fuchs Henrik polgármester
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-ig 
hagyja jóvá. 
A belső ellenőrzési feladatokat (belső ellenőr: Kövessiné Müller Katalin) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása saját szervezeti kereteiben látja el. 
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  évi  belső  ellenőrzési  
ütemtervének  összeállításához  a  belső  ellenőrzés  tárgyaként  Pénzügyi-szabályszerűségi  ellenőrzés  vizsgálatát  
javasolta. A belső ellenőrzés 2012. október 29. – november 5. között folyt le.
Az  ellenőrzés  során  a  belső  ellenőr  javaslattétellel  élt  a  további  munkavégzés  zökkenőmentes  lebonyolítása 
érdekében. 
A javaslatok a következők voltak:
1. Pénzkezelési szabályzatban a gyakorlatnak megfelelően szabályozni a pénztárzárások gyakoriságát.
2. A pénzkezelési szabályzatban a kerekítési szabályokat javasolt meghatározni.
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Az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok elvégzéséről, annak végrehajtásáról intézkedési terv készült, melyben a  
javaslatok elvégzésének határideje 2012. november 30. lett meghatározva.
Az előterjesztés elkészítésekor a hivatal már a belső ellenőr által tett javaslatok figyelembevételével végezte, illetve 
végzi munkáját, a tett javaslatokkal kiegészítésre került a pénzkezelési szabályzat.

Javasolja, hogy a 2012. évi belső ellenőri jelentést fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

120/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes  Község  Önkormányzat 
Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés tárgyú, 2012. évi belső ellenőrzési jelentést megismerte, azt elfogadja és 
tudomásul veszi.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
  Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

8. A képviselő-testület  2013. évi munkatervének megtárgyalása.   

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők a munkaterv javaslatot megkapták. A képviselő-testületi ülések 
időpontját még nem lehet meghatározni, mivel az új önkormányzati hivatal több településsel alakul ki és nagyobb 
egyeztetést kíván. 
Javasolja, hogy fogadják el a 2013. évi munkatervet az előterjesztés szerint. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

121/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   2013.  évi  képviselő-testületi  ülések 
„Munkatervét  „   az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  3/2011.  /I.   31./  
rendeletének  13. §. 3./bekezdése alapján, az előterjesztés szerint elfogadja. 
A „Munkaterv” a jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét képezi. 

Felelős:    Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

9. Badacsonytomaji Takarékszövetkezettel banki hitel meghosszabbítása.   

Fuchs Henrik polgármester  
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  a  Badacsonytomaji  Takarékszövetkezettel  fennálló  működési  célú 
pénzforgalmi bankszámla hitele 2012. december 31. napján lejár.  A meghosszabbításra van-e lehetőség? 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Beruházási hitelt nem lehet felvenni, ez a meghosszabbítás működési célú hitelre 
vonatkozik. Az önkormányzat biztonságos működése érdekében célszerű még a lejárat előtt meghosszabbítani.

Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a már meglévő 5 millió Ft-os működési célú pénzforgalmi bankszámla 
hitelt hosszabbítsák meg. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  
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Balatonrendes   Község  Önkormányzat   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül   és  1 
tartózkodás mellett  meghozta az alábbi 

122/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  már  meglévő  5.000.000  Ft-os  működési  célú 
pénzforgalmi bankszámla hitelét meghosszabbítja a 2013. költségvetési év során a működési  kiadásainak 
biztosítására és az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljes körű biztosítása érdekében.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

10.  Hulladéklerakó gáz és vízminta vételezésre érkezett ajánlat.   

Fuchs Henrik polgármester  
A Balatonrendes Község Önkormányzata a Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladéklerakóra egységes 
környezethasználati engedélyt kapott a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől a rekultivációra és utógondozásra. Az engedélyben feltételeket és kötelező vizsgálatokat írt elő az 
engedélyező hatóság. Balatonrendes Község Önkormányzata az engedély alapján köteles függetlenül attól, hogy a 
lerakó már nem üzemel az alábbi tevékenységeket elvégezni: 
Vízfigyelő kutak évi kétszeri vízszint és víz összetétel vizsgálata, Csurgalékvíz szintjének mérése havonta, 
Csurgalékvíz összetételének elemzése évente kétszer, Gázfigyelő kút rendszeres vizsgálata
Jelentések, adatlapok megküldése 
Ajánlat került bekérésre, mely az előterjesztés mellékletét képezi a gáz és vízminta vételezésre és összetevőik 
kiértékelésére és dokumentálására.  Az ajánlatok a tavalyi évben legkisebb ajánlatot adóktól került bekérésre akik 
nettó ajánlatunkon nem változtattak, ezért ellenajánlat nem került bekérésre.

A  felszín alatti víz figyelő kút  vizsgálatnál van elmaradás, korábban Kékkútról kaptunk mérési eredményeket.  
A jogszabály három kutat ír elő. Elmondja, hogy amennyiben Kékkúti Ásványvíz Zrt  részéről jelenleg is történik 
vízminta vételezés, akkor megpróbálja elérni, hogy a továbbiakban is az önkormányzat  rendelkezésére bocsássák  
az eredményeket, mert ellenkező esetben azt is az önkormányzatnak kell bevizsgáltatni. 

Javasolja, hogy a csurgalékvíz tározó vízminta vételezésére és vizsgálatára az előírtak vonatkozásában kérjék fel a 
Veszprém Megyei  Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Kémiai   Toxikológiai Laboratóriumi  
Osztályt az árajánlatban szereplő 71.500.- Ft + ÁFA összegben történő elvégzésére. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

123/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kémiai Toxikológiai Laboratóriumi Osztály (8200 Veszprém, József 
A. u. 36.) árajánlatát a Balatonrendesi kommunális hulladéklerakó csurgalékvíz tározóban lévő vízminta 
vételére és bevizsgálására elfogadja. 

A  képviselő-testület    71.500.- Ft + ÁFA összegben a munkálatok elvégzését  megrendeli.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester.
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Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.  árajánlatát a 
Balatonrendesi kommunális hulladéklerakó depóniagáz figyelő kút gázminta vételére és bevizsgálására, valamint a 
minta kiértékelésére fogadják el  és a munkálatok elvégzését 120.000 Ft + ÁFA összegben rendeljék meg. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

124/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft 
(8200 Veszprém, Óváros tér 14.) árajánlatát a Balatonrendesi kommunális hulladéklerakó depóniagáz 
figyelő kút gázminta vételére és bevizsgálására, valamint a minta kiértékelésére elfogadja és a munkálatok 
elvégzését 120.000 Ft + ÁFA összegben megrendeli.

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

11. Gyalogos átkelőhely kijelölési engedély újbóli megkérésére döntés.   

Fuchs Henrik polgármester  
Balatonrendes Község Önkormányzata 2012 december 17-ig érvényes engedéllyel rendelkezik a 71-es II rendű 
főúton két gyalogátkelőhely kivitelezésére.
Az engedély  nem meghosszabbítható, újbóli megkérése esetén a tervdokumentációt felül kell vizsgáltatni, 
valamint a közművekkel az egyeztetést ismételten le kell folytatni.
Az engedélyezés díja (igazgatási szolgáltatási díj) 109 800 Ft.
A Pannonterv Kft-től került ajánlat bekérésre a korszerűségi felülvizsgálat elvégzésére, a tervek átdolgozására 
160 000 Ft +Áfa a munka elvégzése 6-7 hét időtartamot vesz igénybe.
Az engedély három évig érvényes és nem hosszabbítható.
Az engedély újbóli megszerzésének összköltsége: 313 000 Ft A tervezés és az engedélyezés ideje (jogerőre 
emelkedésig) a 2009 évi eljárásból kiindulva három és fél hónap.
A 2009 és 2012 közötti időszakban Balatonrendes Község Önkormányzata 2010-ben indult pályázaton, melyen 
nem nyert támogatást gyalogátkelőhely kiépítésére.
A beruházás értéke a 2010-es árszinten nettó: 4 336 963 Ft 2012 évben ugyanezen beruházás esetében 2%-os Áfa 
és nagyjából 5-7 %-os árnövekedést kell figyelembe venni, mely alapján a kivitelezés költsége jelenleg mintegy 
bruttó 5 893 499 Ft. A fenti összegek nem tartalmazzák a mai napig felmerült  a tervezési és engedélyezési 
költségeket (769 800 Ft).

Mivel  jelen  állás  szerint  ilyen  jellegű  beruházásra  pályázati  kiírás  nincsen,  az  engedély  pedig  nem 
hosszabbítható, csak új eljárás keretében van lehetőség megújításra, így javasolja a napirend későbbiek során 
történő tárgyalását. 

Tájékoztató

a. /   a 2012. III. negyedévi képviselő-testületi 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. A  2012. III. 
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  tájékoztató jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi. 
Javasolja a tájékoztató elfogadását.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását amennyiben a javaslattal egyetért.  

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 
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125/2012. (XI. 29.)  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. III. negyedévi lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

b./  a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

Fuchs Henrik polgármester A képviselők a tájékoztatót megkapták az alábbiak szerint: 
A helyi önkormányzatok és szerveik…feladat és hatáskörének megállapításáról szóló  19/1992. /I. 28./ 
Kormányrendelet  1. §. g./pontja szerint a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az Éltv.  50. 
§. 1./ és 4./ bekezdésében leírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési 
kötelezettség betartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
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.

Hivatalunk a 2012. évi ellenőrzésről  ütemtervet készített, Balatonrendes  területén a helyszíni bejárásra 2012. 
július 31-én került sor az ütemterv alapján. 
Rendezetlen  ingatlan  tekintetében   az  56,  84,  284,  281,  283,  280,   hrsz.   ingatlanok  tulajdonosai  kerültek  
felszólításra, melyeknek rendbetétele megtörtént. 
A lakosság részéről érkezett gyom- és parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket – előző évben is – a bejelentést 
követő munkanapon elvégeztük. 
2010.   évektől kezdődően  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,  az  ingatlantulajdonos  növényvédelmi  
kötelezettségének elmulasztása esetén a bírság kiszabását, illetve a védekezést megyei  Talaj- és Növényvédelmi  
Szolgálat rendeli el. 

Az előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy a  84 hrsz-ú telek tulajdonosával van probléma, mivel semmit nem tett rendbe 
a területe még gazos. Allergén gyom és parlagfű nincs benne, így jegyzői hatáskörben nem lehet eljárni.  Jövőre 
korábban kell lépni a felszólítással kapcsolatban a helyi rendelet alapján. 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 

12.    Aktuális ügyek.   

a./  Vízibicikli kölcsönző ügye. 

Fuchs Henrik polgármester  A bérleti szerződés 2012. szeptember 30-án lejárt. Érdeklődés mutatkozik a bolt  
bérlője részéről, hogy bérelné a vizibicikli kölcsönzőt. Új pályázatot kell kiírni a bérbevételére. 

A képviselő-testület az alábbiak szerint írja ki a pályázatot: 
A bérleti díj összege:  nettó  160.000 Ft, amely  2014-től minden évben  az infláció mértékével emelkedik. 
5 éves bérleti időszak, 2013. június 1. napjától  2017. szeptember 30. napja. 
Az éves bérleti díj befizetése két részletben: minden év május 31. és július 31.napjáig. 
A pályázat beadási határideje:  2012. december 18. 16.00 óra. 

A pályázat elbírálása  2012. december 20-i képviselő-testületi ülésen.
A pályázat kihirdetése az önkormányzat  hirdetőtábláján és a honlapon.
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Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon ha a fentiekkel egyetért. 

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

126/2012. (XI. 29.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Kővágóörs  község  kezelésében  lévő,  de 
Balatonrendes község  tulajdonát  képező  Pálköve  strand rész  nyugati  kerítése  melletti   25  m2 nagyságú 
területét  pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbiak szerint: 

A  bérleti  díj  összege:   nettó   160.000  Ft,  amely   2014-től  minden  évben   az  infláció  mértékével  
emelkedik. 
5 éves bérleti időszak, 2013. június 1. napjától  2017. szeptember 30. napja. 
Az éves bérleti díj befizetése két részletben: minden év május 31. és július 31.napjáig. 
A pályázat beadási határideje:  2012. december 18. 16.00 óra. 

A pályázat elbírálása  2012. december 20-i képviselő-testületi ülésen.
A pályázat kihirdetése az önkormányzat  hirdetőtábláján és a honlapon való megjelenéssel történik.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

b. / TÁMASZ – jogtalanul igénybevett normatíva visszafizetéséről tájékoztató.   

Fuchs Henrik polgármester  
Mint ismeretes Badacsonytomaj Város Önkormányzatánál a Magyar Államkincstár vizsgálatot tartott a 
„TÁMASZ” Szociális Alapszolgáltató Társulás  által végzett  házi segítségnyújtás és az étkeztetés után igénybe 
vett normatívák tekintetében. A vizsgálat eredményeként a Magyar Államkincstár megállapította, hogy a Társulás 
több esetben jogosulatlanul vette igénybe a normatív állami támogatást. Az ellenőrzési jelentésben szereplő 
összeget felosztották a Társulásban lévő Önkormányzatok között.
 Levelet írt Dr. Gáli Mihály ügyvéd Badacsonytomaj Város  Önkormányzata megbízásából, hogy a normatív 
támogatás összegét  2.507.344 Ft-ot a megbízó részére fizessük meg. 
   
Javasolja, hogy a képviselő-testület  3/2012. /I.26./ kt. határozatát vonják vissza, melyben döntöttek arról, hogy 
a „TÁMASZ”  Szociális Alapszolgáltató Társulás  részére  a szolgáltatásért nyújtott kompenzációként /házi 
segítségnyújtás, étkeztetés/ 240.000 Ft összeget kívánnak megfizetni. Ezen összeget  24 egyenlő részletben havi 
10.000 Ft összegben utalják át a Badacsonytomaj Város Önkormányzat mint gesztor önkormányzat 
bankszámlájára. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását. 

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

127/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  3/2012. /I. 26. / Kt. határozatát 
visszavonja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az ügyvéd által írt levélre olyan döntés szülessen, hogy az összeget ne 
ismerjék el, mivel nem Balatonrendes község önkormányzat hibájából adódott. 
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Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslatot elfogadja. 

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

128/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat,  mint 
gesztor Önkormányzat részére a TÁMASZ Szociális Alapszolgáltató Társulás által jogosulatlanul igénybe 
vett normatíva tekintetében az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület   álláspontja  szerint  Balatonrendes   Község  Önkormányzatát  felelősség  nem terheli,  
mulasztást nem követett el, így fizetési kötelezettsége sem áll fenn. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: azonnal.

c./  Átadott strand bevétel.

Fuchs Henrik polgármester  Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pálkövei strand bevétele csökkent, így 
önkormányzatuk részére átadott összeg is kevesebb lett, ennek összege  445.431 Ft. 

d./  Révfülöp Általános Iskola Alapító Okirat módosítása. 

Fuchs Henrik polgármester  Az iskola Alapító Okiratát módosítani kell, mivel a szakfeladatokból az étkezés 
kikerül. 
Az intézményfenntartó társulásból 2012. december 31. napjából önkormányzatuk kilépését javasolja. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A Révfülöpi Intézményfenntartó Társulási megállapodás szabálya szerint több 
hónappal előbb kell a kilépési szándékot jelezni, így 2012. december 31. napjára nem lehet felmondani. 

Fuchs Henrik polgármester  Ez esetben a megszűntetést fogja kezdeményezni. 
Javasolja az Alapító Okirat módosítását. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslatot elfogadja. 

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

129/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítását egységes szerkezetben elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: azonnal.

e. /  Rendőrségi fórum tartása. 

Fuchs Henrik polgármester  A rendőrség kérte, hogy az önkormányzat biztosítson helyiséget rendőrségi fórum 
tartására, melynek témája a bűnmegelőzés és közbiztonság.
A képviselő-testület 2013. január 18.-án  15.00 óra időpontot javasol a rendőrség felé. 

f./  Balaton Régió Közbiztonságáért díj költségeihez hozzájárulási kérelem. 
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 Fuchs Henrik polgármester  Ismerteti a kérelmet, miszerint a díj adományozását a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. koordinálja. Kérik, hogy a díj költségeihez járuljunk hozzá. 

A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a költségvetésben erre összeget nem terveztek és tartalékkeretük a 
támogatást nem teszi lehetővé. 
Javasolja, hogy a támogatáshoz ne járuljanak hozzá. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslatot elfogadja. 

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

130/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság /8200 
Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. / kérelmére, mely a „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj” költségeinek 
hozzájárulására vonatkozott az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testület 2012. évi szűkös költségvetése, tartalékkeret hiánya miatt nem áll módjában támogatást 
nyújtani. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: azonnal.

g. / Hulladékszállítási díj egységesítése. 

Fuchs Henrik polgármester   a hulladékszállítási díj egységesítése tárgyában második alkalommal történtek 
megkeresések  a  konzorciumhoz  tartozó  önkormányzatok  felé,  melyben  kértük,  hogy  amennyiben 
egyetértenek képviselő-testületi határozat formájában nyilvánítsák ki egyetértési szándékukat. Időközben a 
Észak-Balatoni  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  kezelési  Önkormányzati  Társulás  részéről  ezzel  
kapcsolatosan kedvezőtlen válaszlevél érkezett, melyben kérik az idáig megkeresett önkormányzatok ezzel 
kapcsolatos tájékoztatását is.  Azonban, mivel azóta is érkeznek a támogató határozatok, ezért jelen állás  
szerint  még  nem  kívánom  elfogadottnak  tekinteni  a  társulás  válaszát,  további  egyeztetéseket  kívánok 
kezdeményezni. 

i./  2,7 hektáros terület telekalakítása. 

Fuchs Henrik polgármester  A mai postával érkezezett Tapolcai Város Jegyzőjének határozata, mely szerint 
engedélyezték  a  2,7  hektáros  területen  a  telekalakítást.  A  jogerőre  emelkedést  kell  megvárni.  Több 
ingatlantulajdonos még nem fizette be a telekalakítás költségét. 

Javasolja, hogy a jogerőre emelkedés után az ingatlantulajdonosokat szólítsák fel  10 napon belül történő 
fizetésre. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslatot elfogadja. 

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

131/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Balatonrendes,  Hullám utca 212/5 helyrajzi 
számú  ingatlan   telekalakítási  engedélyének  jogerőre  emelkedése  után  felhívja  a  még  nem  fizetett  
ingatlantulajdonos-társak figyelmét, hogy a telekalakítás költségét  felszólítás kézhezvételét követő  10 napon 
belül fizessék meg.  

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: azonnal.
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h. /  Proksa József levele. 

Fuchs Henrik polgármester   A levelet a képviselők másolatban megkapták. 

Kuti Istvánné alpolgármester  A levél fénymásolatára nem tart igényt. Mi lenne ha ezer ilyen levél érkezne a  
hivatalba akkor a hivatal dolgozói csak ezzel foglalkoznának? Nem beszélve a másolás költségeiről. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy a későbbiekben beérkezett közérdekű leveleket ne küldjék meg  
másolatban a képviselőknek, hanem a következő testületi ülésen olvassák fel. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslatot elfogadja. 

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

132/2012. (XI. 29.  )  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint az önkormányzathoz érkezett 
közérdekű leveleket fénymásolatban a képviselő-testületi tagok részére nem küldi meg. A levél tartalma a 
beérkezéstől számított soron következő testületi ülésen kerül ismertetésre. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester
Határidő: azonnal.

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést  12.15  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kuti Istvánné alpolgármester   
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