
 

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

Ikt.szám:   509-13/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  november  25  –  i
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:  8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  Kultúrház könyvtár helyisége 

Jelen vannak  :   Fuchs Henrik, polgármester 
Kuti Istvánné, alpolgármester
Csabáné Varga Anikó, képviselő  
Piros Zita, képviselő 
Perger János, képviselő
 

Tanácskozási joggal megjelent  :     Dr. Szabó Tímea, jegyző megbízásából:
                                                     Tóthné Titz Éva, aljegyző 
 
Meghívottak:       Takács Katalin, igazgatási csoportvezető

      Kugler Márta, adóügyi ügyintéző 
      

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  11.00
órakor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú  képviselő-testületből   5  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. 
Javasolja, hogy a meghívott ügyintézők miatt a harmadik napirendet elsőként tárgyalják. 

Ismerteti a  napirendet:

1. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadása 
2. Egyes szociális  ellátások szabályozásáról szóló  rendelet elfogadása
3. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása 
4. Képviselő-testület  2014. évi munkatervének jóváhagyása
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5.   Helyi esélyegyenlőségi program
6.   Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
7.   Aktuális ügyek

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. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 99/2013. (XI. 25.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 25-i   nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadása 
2. Egyes szociális  ellátások szabályozásáról szóló  rendelet elfogadása
3. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása 
4. Képviselő-testület  2014. évi munkatervének jóváhagyása

      5.   Helyi esélyegyenlőségi program
      6.   Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása 
      7.   Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadása   

Fuchs  Henrik,  polgármester  Balatonrendes  községben  a  képviselő-testület  részéről  igényként
jelentkezett a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó új adónemként történő bevezetése.
Kéri a testületi tagok javaslatait? 

Kuti Istvánné, alpolgármester    200 Ft összeget javasol. 

Takács Katalin, igazgatási csoportvezető   A képviselő-testületnek két dologról kell dönteni, az egyik,
hogy mennyi az  adó  mértéke,  a  másik,  hogy  mi az  adó  alapja,  a  szállásdíj vagy a  megkezdett
vendégéjszaka.    

Fuchs Henrik, polgármester   Egyetért a 200 Ft-os mértékkel és az adó alapja a vendégéjszaka legyen,
előzőleg amíg volt ilyen adójuk, akkor is ez volt az adó alapja. 
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Mivel más javaslat a képviselők részéről nem érkezett, így javasolja, hogy a rendeletet fogadják el a 200
Ft/vendégéjszaka mértékkel.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                            18/2013. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
                                         az idegenforgalmi adóról                                  

2. Egyes szociális  ellátások szabályozásáról szóló  rendelet elfogadása  

Fuchs  Henrik,  polgármester    Az  anyagot  a  képviselők  megkapták.  A  leglényegesebbek  a
rendelettervezetben a kivastagított részek. A rendelettervezetet az aljegyző asszonnyal egyeztette. 

Tóthné Titz Éva, aljegyző 
A kiadott előterjesztésen túl elmondja és informálja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzati
segélynél a törvény nem nevesíti külön az  egyedülálló és egyedül élő fogalmát,  a minimális mérték  130
%-nál alacsonyabb jövedelemkategóriát  nem lehet  megállapítani, itt  az  öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének százalékáról beszélünk. 
Az ápolási díjnál az egyedülálló fogalmát már nevesíti a törvény, az előterjesztésben egy kategóriát
állítottunk be, viszont figyelni kell, hogy  nem lehet kevesebb mint a törvényben meghatározott esetleges
magasabb százalék, egyedülálló esetében  150 %.  
A közgyógyellátásnál is ugyanez a helyzet, ott is 150 %-ot és 200 %-ot említ a jogszabály, figyelni kell,
hogy a képviselő-testület külön választja-e ezt a két fogalmat, avagy egyben szeretné. 
A 17. paragrafusnál figyelemmel kell lenni, hogy ki kaphatja az iskolakezdési támogatást  az általános
iskolás vagy a közép- és felsőoktatásban részt vevők is kapjanak-e. Ezenkívül még egy bekezdéssel kell
kiegészíteni, hogy a gyermekfogadás előkészítésére is meg lett állapítva segély és a gyermekszületésre is,
de úgy gondolja, hogy a képviselő-testületnek az a szándéka,  hogy egyszer lehessen igénybe venni,
ennek kiegészítésére ezt egy 2) bekezdésben kellene szabályozni.  

Fuchs Henrik,  polgármester    A képviselő-testület  a  rendelet  elfogadásához az  alábbi konszenzust
alakította ki, és a  rendelettervezethez képest az alábbiak módosultak: 
      
- 17. §  c)pontját kiegészíteni azzal, hogy iskolakezdési támogatást a középiskolások is kapjanak, 
- 17. § 2) bekezdés: Ugyanazon gyermek után az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott típusú 
   önkormányzati segély közül az egyik vehető igénybe
- 18. § c) pontja: gyermekenként  30.000 Ft 
- 18. § e) pontja:  a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének  20 %-a
- 22. § :   A Képviselő-testület méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a
személynek, akinél az egy főre jutó havi családi jövedelem  nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át  és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
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Javasolja, hogy a rendeletet a fenti módosításokkal fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

        BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

                                   19/2013. (XII. 09.) önkormányzati rendelete
                                    az egyes szociális ellátások szabályozásáról 

Tóthné  Titz  Éva,  aljegyző  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a  rendeletet  az  önkormányzat  honlapján
társadalmi egyeztetésre bocsátották, de vélemény nem érkezett. 

3. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása   

Fuchs Henrik, polgármester  Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján támogatásra jogosult 4
m3 mennyiségű tűzifa erejéig 13. 000 Ft / erdei m3 + áfa összegben, melyhez 1000 Ft / erdei m3 + áfa
összegű önrészt kell vállalni, biztosítani kell továbbá a szállítást.

Kuti Istvánné, alpolgármester  A rendelettervezetben a juttatás mértékénél az szerepel, hogy legfeljebb 5
m3 tűzifa. Ezt javasolja kivenni, mivel csak 4 m3 tűzifát kapnak.

Tóthné  Titz  Éva,  aljegyző  A törvény fogalmazása  szerint  van  így leírva,  és  a  képviselő-testület
vásárolhat is a 4 m3-hez hozzá még tűzifát. 

Fuchs Henrik, polgármester  Amennyiben egyéb észrevétel nincs, javasolja, hogy a rendeletet fogadják el
és a  6. §-ban az 5 m3 helyett a  „legfeljebb 2 m3” tűzifára javítsák ki.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

                                    20/2013. (XII. 09.) önkormányzati rendelete
                                          a szociális célú tűzifa juttatásról  

Tóthné  Titz  Éva,  aljegyző  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a  rendeletet  az  önkormányzat  honlapján
társadalmi egyeztetésre bocsátották, de vélemény nem érkezett. 
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4.  Képviselő-testület  2014. évi munkatervének jóváhagyása  

Fuchs Henrik, polgármester  A munkatervet a képviselők megkapták.

Kuti Istvánné, alpolgármester Javasolja, hogy a beiskolázási segélyt szeptemberben tárgyalják. 

Tóthné Titz Éva, aljegyző   A rendelet szerint a beiskolázási segély az iskolakezdéskor a szülő kérelmére
adható és folyósítása augusztus ill. szeptember hónapban van. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a munkatervet hagyják jóvá.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

 100/2013. (XI. 25.) HATÁROZATA

                                            A 2014. évi munkaterv elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő:  a munkatervben meghatározottak szerint 

5.  Helyi esélyegyenlőségi program 

Fuchs Henrik, polgármester   A helyi esélyegyenlőségi program nélkül már pályázatot sem lehet 
benyújtani.  A programot a képviselők megkapták, amely egy elég terjedelmes anyag. 

Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2013. (XI. 25.)  HATÁROZATA 

Balatonrendes   Község Önkormányzata  Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról

Balatonrendes      Község     Önkormányzata    Képviselő-testülete   Balatonrendes    Község 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és a programot  elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester  
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Határidő: azonnal

6.  Háziorvosi  feladatellátási szerződés módosítása 

Fuchs Henrik,  polgármester A Dr.  Németh Csaba és Révfülöp Nagyközség,  Ábrahámhegy Község,
valamint Balatonrendes Község Önkormányzata között  kötött  feladatellátási szerződés módosításának
szükségessége merült fel az alábbiak miatt:
A  korábbiakban  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  közreműködött  a
laborvizsgálatokhoz  szükséges  vérvétel  lebonyolításában  azzal,  hogy  lehetőség  volt  arra,  hogy  a
háziorvosok levegyék a vért,  és azt a Társulás a tapolcai egészségügyi intézménybe szállította.  Ez a
lehetőség a kistérség megszűnésével megszűnt, Révfülöpön azonban igényként merült fel, hogy legyen
mód  a  továbbiakban is a  vér  helyben történő  levételére.  E  feladat  ellátását  a  háziorvos  vállalja,  a
szállításról  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  gondoskodik.  A  háziorvos  e  tevékenysége
kompenzálására  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  vállalta,  hogy az  egyébként  a  megállapodás
alapján fizetendő összegen túl önállóan további 39. 000 Ft / hó összeget fizet a háziorvos részére. E
vállalás  sem  Ábrahámhegy,  sem  Balatonrendes  Község  Önkormányzatát  nem  terheli  anyagilag,
ugyanakkor,  tekintettel  arra,  hogy a feladatellátási megállapodást  kötő  félként  érintettek,  így annak
módosításáról e Képviselő-testületeknek is döntenie kell.  

Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a határozati javaslatot. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2013. (XI. 25.)  HATÁROZATA 

A Háziorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  háziorvosi  feladatok  ellátására
kötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
A  megállapodás  2.,  a  vállalkozó  orvos  kötelezettségeit  meghatározó  pontjába  kerüljön  be
Révfülöp nagyközség vonatkozásában a Tapolcán történő laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételi
feladatok ellátása.
A megállapodás 3. 9. pontja egészüljön ki azzal, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a
megállapodást  kötő  három  önkormányzat  által  fizetett  összegen  túl  2013.  október  1-jétől
kezdődően önállóan további 39. 000 Ft / hó összeggel járul hozzá a feladatok ellátásához. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  tartalmú  megállapodás  módosítás
aláírására. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2013. december 15. 
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7.    Aktuális ügyek

a.) Vízi sporteszközök kölcsönzésének bérleti ügye

Fuchs Henrik, polgármester   A vízibicikli kölcsönző bérlője  a K&MA VKER Korlátolt Felelősségű
Társaság   (képviseli: Bonczföldi Miklós ügyvezető)   8391 Sármellék, Dózsa Gy. u.  167.  kérelmet
nyújtott be, mely szerint a bérleti díj mértéke ne emelkedjen az inflációval az öt év alatt.  A bérleti díj
összege  160.000 Ft és 2014. évtől emelkedett  volna. Ez nem komoly összeg lenne és a jó viszony
megőrzése érdekében fogadják el a kérelmet. 

Javasolja, hogy a kérelemhez járuljanak hozzá, amennyiben a képviselőknek más javaslata nincs. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

103/2013. (XI. 25.) HATÁROZATA
 
                        A vízi sporteszközök kölcsönzése  bérleti szerződésének módosításáról

Balatonrendes  Község   Önkormányzata  Képviselő-testülete  a K&MA  VKER  Korlátolt
Felelősségű Társasággal   (képviseli: Bonczföldi Miklós ügyvezető  8391 Sármellék, Dózsa Gy. u.
167.)  2013. január 11-én kötött bérleti szerződését módosítja oly módon, hogy  a bérleti szerződés
1. pontja ötödik bekezdésében lévő második mondata módosul  az alábbiak szerint: 

A bérbeadó a bérleti díjat a KSH által megállapított fogyasztói árindex alapján  nem  emeli a
bérlet teljes időtartama alatt.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés  módosításának
megkötésére. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő:  2014. január 1. 

b)   Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződése

Tóthné Titz Éva, aljegyző  Tájékozatja a testületet,  hogy  DRV Zrt megkereste a polgármestereket a
vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződésével kapcsolatban. 
A Magyar  Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatát  megkapta  a  DRV Zrt  a  társaság
víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének kiadásáról. A hivatkozott  határozat II. pontjában azon
közös  víziközmű-rendszerek  találhatók,  amelyeken a  Magyar  Állam és  az  érintett  önkormányzatok
egyaránt ellátásért felelősnek minősülnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek a Magyar 
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Állam és  más  önkormányzatok  tulajdonában  álló  víziközművekhez  kapcsolódnak,  azokkal  közös
víziközműrendszert  alkotnak.  A  működési  engedély   kiadásának  feltétele,  hogy  a  víziközművek
tulajdonosai  egy  víziközmű-szolgáltatóval,  egy  közös  üzemeltetési  szerződést  kössenek  a  teljes
víziközmű-rendszerre.  Legkésőbb  2014.  március  31-ig  új  üzemeltetési  szerződést  kell  kötni  és  a
fontosabb  tudnivalókra  felhívták  az  önkormányzatok  figyelmét:   képviseleti  jog  meghatározása,
víziközművek vagyonértékelését kell elvégeztetni, vízközművek térítésmentes állami tulajdonba adása.
A DRV Zrt ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumot is szervez. 

Fuchs Henrik, polgármester Az ülést   12.15  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik  Dr. Szabó Tímea
polgármester      jegyző

                                A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 
  
                                          Tóthné Titz Éva
                                                  aljegyző 
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