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

Ikt.szám:   509-5/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.  június 12– i rendkívüli
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:  Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége,  Kővágóörs, Petőfi u. 2.

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

Távolmaradt:  Kuti Istvánné, alpolgármester 
Perger János, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

Fuchs Henrik,  polgármester  
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  13.00  órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  3 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülés sürgősséggel való összehívását indokolja azzal, hogy a települési értéktár létrehozása napirendet
a határidő betartása miatt kell tárgyalni.   
 
Ismerteti a  napirendet:

1.  Települési értéktár létrehozása
2.  A Hullám utcai 212/5  hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye

Fuchs Henrik, polgármester 
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. 
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 53/2013. (VI. 12.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  június  12-i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.  Települési értéktár létrehozása
2.  A Hullám utcai 212/5 hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1.    Települési értéktár létrehozása  

Fuchs Henrik, polgármester  Átadja a szót a jegyző asszonynak, mivel ő készítette az előterjesztést és
sokkal jobban el fogja tudni mondani. 

dr. Szabó Tímea, jegyző  A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény,  valamint a  végrehajtására kiadott  114/2013.  (IV.  16.)  Korm. rendelet   alapján a települési
önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. 
A Htv. alapján:

a) Magyar Értéktár:    a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értéktárakat,  valamint a  
külhoni közösségek értéktárait összesítő gyűjtemény;
b) ágazati  értéktár:  az egyes ágazatokért  felelős miniszterek által azonosított  nemzeti értékek
adatainak gyűjteménye;
c) megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény;
d) tájegységi értéktár:  több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény;
e)  települési  értéktár:    a  települési  önkormányzat  területén  fellelhető  nemzeti  értékek  adatait  
tartalmazó gyűjtemény;
g)  hungarikum:  gyűjtőfogalom,  amely  egységes  osztályozási,  besorolási  és  nyilvántartási
rendszerben  olyan  megkülönböztetésre,  kiemelésre  méltó  értéket  jelöl,  amely a  magyarságra
jellemző  tulajdonságával,  egyediségével,  különlegességével  és  minőségével  a  magyarság
csúcsteljesítménye,
ga)  amelyet  belföldön és  külföldön  egyaránt  a  magyarság  eredményeként,  kiemelt  értékeként
tartanak számon, vagy
gb) amely védett természeti értékek, vagy
gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy
gd)  amelyet az e törvény végrehajtására kiadott  jogszabályban meghatározottak  szerint végzett
egyedi értékelés eredményeként  a Hungarikum Bizottság  (a  továbbiakban: HB) hungarikummá
minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül;
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h) Hungarikumok Gyűjteménye: a nemzeti értékek köréből a HB által hungarikummá nyilvánított,
valamint e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősített nemzeti értékek gyűjteménye;
j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz,
tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott
és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
ja)  hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott
tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
jb)  jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a
világon,
jc)  hozzájárul  új  nemzedékek  nemzeti  hovatartozásának,  magyarságtudatának  kialakításához,
megerősítéséhez;

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településen fellelhető nemzeti értékek gyűjtésére a
települési értéktárat létrehozza, úgy szükséges e gyűjtemény kezelésére egy bizottság létrehozása, vagy
e  feladat  ellátásával a  Képviselő-testület  megbízhat  már  korábban is nemzeti  értékek  azonosítását,
gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott
intézményt,  szervezetet  vagy azok  szervezeti  egységeit,  vagy a  településfejlesztésben tevékenykedő
külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet.
A Korm. r. 3. §-a alapján  

3.  §  (1)  Az  értéktár  bizottság  működési  szabályzatát  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete
határozza meg. Az értéktár bizottság

a) legalább három tagból áll;
b)  munkájába  bevonja a  helyi,  illetve  megyei  közművelődési  feladatellátás  országos  módszertani

intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi
illetékességű szakmai és civil szervezeteket;

c)  félévente,  legkésőbb a  félévet  követő  hónap  utolsó  napjáig beszámol tevékenységéről  a  helyi
önkormányzat képviselő-testületének.

(2)  Az értéktár  bizottság  működéséhez  és  feladatainak ellátásához  szükséges  pénzügyi,  tárgyi és
ügyviteli feltételeket  a  helyi önkormányzat  -  az  általa jóváhagyott  éves  munka-  és  pénzügyi tervre
figyelemmel - maga biztosítja.

Elsőként a Képviselő-testületnek arról kell döntést hoznia a Korm.r. hatálybalépésétől (2013. április 17.)
számított  60 napon belül, hogy kíván-e élni az értéktár  létrehozásának lehetőségével. A döntésről a
megyei közgyűlés elnökét tájékoztatni kell. 
A képviselő-testület a nemleges döntést bármikor megváltoztathatja.

Fuchs Henrik, polgármester  Mi kerülhet be az értéktárba? 

dr. Szabó Tímea, jegyző  Véleménye szerint a természeti és építészeti értékek. Tájékoztatja továbbá a
testületet, ha létrejön a települési értéktár utána ezt bizottság fogja  kezelni. 

Fuchs Henrik, polgármester    Egyenlőre nem javasolja az értéktár létrehozását,  később ha felmerül a
lehetőség majd akkor. Első körben ilyen rövid idő alatt nem tudnak rá mondani semmit. 
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dr. Szabó Tímea, jegyző  Ha a képviselő-testület most nemmel dönt,  azt  bármikor megváltoztatja, a
fordítottja nem lehetséges. Érdeklődött és olyanra is látott példát,  hogy a képviselő-testület úgy döntött
mely szerint  a  települési  értéktárba  nem,  de   javasolta,  hogy megyei értéktárba  kerüljenek bele  a
települési értékek. 

Fuchs Henrik, polgármester   A bizottság kiből áll? 

dr. Szabó Tímea, jegyző Ez egyeztetés alatt van, azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzati törvény
szerinti bizottsági szabályokat kell-e alkalmazni,  és erre napokon belül választ tud adni.  

Fuchs Henrik, polgármester   Egyenlőre nem javasolja az értéktár létrehozását, de ne vessék el annak a
lehetőségét, hogy esetleg a jövőben. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község Önkormányzata   Képviselő-testülete   3  igen szavazattal,  ellenszavazat    és
tartózkodás nélkül   meghozta az alábbi határozatot:  

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

               54/2013. (VI. 12.)  HATÁROZATA

                                                  Települési értéktár létrehozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési értéktár létrehozásának
lehetőségével nem kíván élni, de attól a későbbiekben nem zárkózik el. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa.

Felelős:   Fuchs Henrik, polgármester

Határidő: 30 nap 

2.  A Hullám utcai 212/5  hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye

Fuchs Henrik,  polgármester  Az előterjesztést  a  testületi tagok  megkapták.   Számottevően olcsóbb
ajánlatot  az előzőhöz képest nem adtak be. A legkedvezőbb árajánlata az „L” mérnök Kft-nek van.
Időben nem lehet már tologatni, ma dönteni kell,  mivel június 30-ig be kell küldeni a felügyelőséghez. 
A Kft. ajánlata  a kiviteli tervet is tartalmazza a másik cégé nem. 
Javasolja,  hogy  őket  bízzák  meg  bruttó  350.000  Ft  összegben  a  kút  bekötéséhez  szükséges
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért.  

Balatonrendes  Község Önkormányzata   Képviselő-testülete   3  igen szavazattal,  ellenszavazat    és
tartózkodás nélkül   meghozta az alábbi határozatot:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          55/2013. (VI. 12.)  HATÁROZATA 

a 212/5 hrsz-ú ingatlanon lévő vízkút kútbekötés létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
tervező kiválasztása

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes  212/5  hrsz-ú
ingatlanon lévő kút kútbekötéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítésére megbízza az „L” mérnök Kft-t (8286 Gyulakeszi, Balaton u. 4.) bruttó 350.000 Ft
összegben.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. június  30.
Felelős: Fuchs Henrik, polgármester

Fuchs Henrik, polgármester 
Az ülést   13.15 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Piros Zita,   képviselő
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