
 

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

Ikt.szám: 584-2 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  február  13  –  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  1-5 napirenden

Többi napirenden Dr. Szabó Tímea, jegyző van jelen
 
Meghívott:  Mezei József és dr. Szőr Anna  a Mezei-Vill Kft. részéről 
                    Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó       
 
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.   A   közvilágítás  korszerűsítés  napirendet  akkor  tárgyalják  ha  a  jegyzőasszony
megérkezik, mivel jelezte, hogy a napirend tárgyalásánál jelen szeretne lenne.

Tóthné Titz Éva ,aljegyző    Jelzi, hogy időközben az alábbi anyagok érkeztek, melyet még tárgyalni
kell: 
-   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 
-   Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 
     alapellátások intézményi térítési díjai rendeletalkotáshoz hozzájárulás 
-   Helyi Fejlesztési Stratégia 
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Fuchs Henrik,  polgármester  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy  2013. december 4. napjától átruházott hatáskörben az alábbi
döntés született: 

- átmeneti segély kapott  1 fő 10.000 Ft összegben
- kamatmentes kölcsönt 1 fő 40. 000 Ft összegben 

        
Kéri a testületet, hogy fogadja el. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 9/2014. ( II. 13.)  HATÁROZATA 

              A  polgármester napirend előtti tájékoztatójának  elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   a  polgármester  napirend  előtti
tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

Kuti Istvánné, alpolgármester  Örült volna annak, ha az elektronikus ügyintézést nem most vezetik be, 
amikor  a költségvetést tárgyalják és papír alapon is megkapják. A költségvetés felállítása más stílusban 
történt. A 8. napirendi pont nem olvasható, nem érti miért tartozik rájuk.

Fuchs Henrik, polgármester  A 8. napirendi pontnál ha odaérnek, majd beszélnek róla.  A képviselő-
testületi anyag öt nappal előbb elektronikus formában fog kimenni a képviselők részére, így teljesül az öt
nap  és azt követően hétfőn, legkésőbb kedden  papír alapon is megkapják.

Fuchs Henrik,  polgármester  Ismerteti a  napirendet:

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 
2.   2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3.   2014. évi rendezvényterv elfogadása 
4.   103/2013. (XI. 25.) határozat visszavonása 
5.   Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról 
6.   Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme
7.   Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való 

hozzájárulásról 
8.   Művelési ág változás iránti kérelem 
9.   Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése
10.  Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása 

 a lakosssági díjak csökkentésére vonatkozóan
11.  Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó

  társuláshoz
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12.   Óvodás gyermekek szállítására megállapodás kötése
13.   Közvilágítás korszerűsítése
14.   Aktuális ügyek  
        -   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 
        -   Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 
             alapellátások intézményi térítési díjai rendeletalkotáshoz hozzájárulás 
        -   Helyi Fejlesztési Stratégia 

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

 10/2014. ( II. 13.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  február  13-i   nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 
2.   2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3.   2014. évi rendezvényterv elfogadása 
4.   103/2013. (XI. 25.) határozat visszavonása 
5.   Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról 
6.   Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme
7.   Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való 

hozzájárulásról 
8.   Művelési ág változás iránti kérelem 
9.   Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése
10.  Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása 

 a lakosssági díjak csökkentésére vonatkozóan
11.  Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó

  társuláshoz
12.   Óvodás gyermekek szállítására megállapodás kötése
13.   Közvilágítás korszerűsítése
14.   Aktuális ügyek  
        -   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 
        -   Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 
             alapellátások intézményi térítési díjai rendeletalkotáshoz hozzájárulás 
        -   Helyi Fejlesztési Stratégia 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal
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1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása   

Fuchs Henrik, polgármester   A költségvetés most küllemre is másképpen néz ki. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  A költségvetést új szerkezetben kellett készíteni a jogszabály alapján. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   2014-15-ben egyforma összeg van a saját bevételeknél,  aztán el kezd
csökkenni, ezt 2016-17-ig meg kell csinálni, épülnek a házak, azt gondolja a bevételek nőni fognak. 

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadó  Ez  egy kalkuláció,  ha  a   képviselő-testület  úgy gondolja tízen
idejönnek   és  több  adóbevételt  tud  beszedni.  Három  évre  előre  kell  meghatározni,  ő  nem tudja
megmondani. 

Fuchs Henrik, polgármester  Még az ideit is nehéz kitalálni, nem hogy három évre. Ha elfogadják, és
ennél több lesz az a jobbik eset. Változtassanak a költségvetésén?  

Kuti Istvánné, alpolgármester   Nem tesz módosító indítványt, csak mi tette  indokolttá az merült fel
kérdésként. 

Fuchs Henrik, polgármester Kérdés,  észrevétel van-e?  Javasolja, hogy a 2014. évi költségvetést  az
előterjesztés szerint fogadják el.
Amennyiben 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 rendeletet alkotta :

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

               1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről

Fuchs Henrik, polgármester    Szükséges még elfogadni az önkormányzat saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról  szóló határozati javaslatot. 
Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon, amennyiben ezzel egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

11/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

           Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettsége megállapításáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország
gazdasági  stabilitásáról szóló 2011.  évi  CXCIV.  törvény 3.  §  (1)  bekezdése szerinti  adósságot
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keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2014.  11.610
                                                              2015.  10.550
                                                              2016.  10.400

   2017.  10.400
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

                                                              2014. 0
                                                              2015. 0
                                                              2016. 0
                                                              2017. 0

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

2.   2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Fuchs Henrik, polgármester   Kérdés, észrevétel van-e? 
Javasolja, hogy a közbeszerzési tervet nemlegesen fogadják el. 
Amennyiben 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
                             

12/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

                                    A   2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a
alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2014.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza az elnököt, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett  fejlesztéseket, beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Fuchs Henrik,  polgármester 
Határidő: folyamatos 

3.   2014. évi rendezvényterv elfogadása 

Fuchs Henrik, polgármester   
A 2014. évi rendezvények az alábbiak szerint alakulnak a testület konszenzusa alapján : 
- kocsonyafesztivál február 22.  
- március 15-i ünnepség március 15. 
- húsvét április 21. 
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- falunap június 27-28. 
- szüreti felvonulás szeptember 27.  
- mikulás ünnepség december 6. 
- adventi gyertyagyújtás november 29. december 6, 13, 20. 
- mindenki karácsonya december 20. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő  Kéri a társait, hogy több szerepet vállaljanak a rendezvényeken. 

Kuti Istvánné,  alpolgármester  Az idősek fa ültetését  is be lehetne venni, tavaly az önkormányzat  is
képviseltette magát és hozzájárult a rendezvényhez. 

Fuchs Henrik, polgármester  Nem tudja, hogy van-e 80 éves a faluban. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  A disznóvágást nem kellett volna beleírni? 

Fuchs Henrik, polgármester  Azt külön határozatban fogadták el. 
Amennyiben több kérdés nincs, javasolja, hogy a rendezvénytervet fogadják el. 
Amennyiben 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
                             

13/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA

                                          A 2014. évi rendezvényterv elfogadásáról 

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

  
Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

4.   103/2013. (XI. 25.) határozat visszavonása 

Fuchs Henrik, polgármester   A képviselő-testület  2013. november 25-én tartott testületi ülésén hozott
103/2013. (XI. 25.) határozata jogszabálysértő tekintettel arra, hogy abban a  K&MA VKER Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött  bérleti szerződés egyik olyan eleme ( a bérleti díj 2014. évtől évente az
infláció mértékével emelkedik ) módosításáról hoztak döntést, ami része volt a pályázati kiírásnak, így
utólag nem változtatható, tekintettel arra, hogy ez sérti a tisztességes versenyre vonatkozó szabályokat. 
Erről a képviselő-testület tagjai  a  jegyző részéről készített törvényességi észrevételben értesültek. 
Fentiek okán a 103/2013. (XI. 25.) határozatot vissza kell vonni. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a határozati javaslattal egyetért. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

14/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

                                        A 103/2013. (XI. 25.) határozat visszavonásáról

Balatonrendes  Község   Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  103/2013.  (XI.  25.)  határozatát
visszavonja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő:  azonnal 

5.   Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról 

Fuchs Henrik, polgármester   Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. § (1)
bekezdés  b)  pontja  alapján a  képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján  dönt  a  lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
A   2013.  IV.  negyedévi  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  tájékoztató  jelen
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Kérdés, észrevétel van-e? 
Amennyiben 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
                             

15/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

A 2013. IV. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  12/2013.  (X.  01.)  rendeletének  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja
alapján a  2013. IV. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester   
Határidő: azonnal

6.   Közvilágítás korszerűsítése

Fuchs Henrik, polgármester  Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közvilágítás korszerűsítése tárgyában 
előzetes tárgyalások után a mai testületi ülésre meghívta Mezei-Vill Kft képviseletében Mezei József 
Ügyvezető Igazgató Urat. 

Felkéri Mezei Józsefet a Mezei-Vill képviseletében, hogy tájékoztassa a képviselőket. 
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Mezei József  Köszönt mindenkit. Az itteni jelenlétét levélváltás előzte meg. Elmondja, hogy 15 éves
kora óta villamossággal foglalkozik és most is ezzel foglalkozik. A cége úgy gondolta, hogy magyar
terméket fejleszt ki.  Az EU tagállamokban ugyanazon törvény szabályozza, hogy miket lehet beépíteni. 
Ezek a termékek már több településen működnek, lakosság nagyon örül neki. Ezekkel a termékekkel
50-70 %-os megtakarítást lehet elérni, egyenletes  halogén fény alakul ki  és komfortosabb világítás lesz.
A világítási paraméterek mellett itt is van frekvencia nemcsak a rádióban és ennek is meg kell felelni.
Ennél a lámpánál is be kellett állítani. 
A keletről jövő lámpatestek nincsenek bevizsgálva, nincsenek tesztelésnek alávetve. 
A  LED-es világítótest életttartama tizenkét év.  A termékekre 12 évig vállalnak garanciát.
A  képviselőknek  megmutatja  a  lámpatesteket  és  elmondja,  hogy  milyen  a  felépítésük,  melyet  a
prospektus is tartalmaz. 
A lámpatest főálló festéssel van lefestve. A LED  nagy hőt termel az elvezetésére a módszert meg kellett
találni, hogy kárt ne okozzon. 
A  termék prospektusában benne van, hogy melyik lámpák milyenre cserélhetők.  
Elmondja, hogy hitelt nem kellene felvenni, az ajánlatában leírta. 

Fuchs Henrik, polgármester  Ismerteti Mezei Úr ajánlatát, mely szerint a beruházás bruttó összköltsége  
a jelenlegi adatok     figyelembevételével     18 millió Ft.       A beruházás megtérülési ideje a jelenlegi 
fogyasztás figyelembevételével 8 év. A teljes finanszírozást a   Mezei-Vill Kft vállalná, melyet a 8 év 
alatt a megtakarításból fizetne meg az önkormányzat. Kérdés, hogy milyen tartalmú szerződés jön létre a
kivitelező és az önkormányzat között. 

Mezei  József  A  kivitelező  cég  feladatátvállalási  megállapodással  valósítja.   Ha  az  ő  cége  lesz
kiválasztva, teljeskörűen ellátják a feladatot, a kapcsolattartás az áramszolgáltatóval. Az áramszolgáltató
tulajdona ez a dolog, és kérdés hogyan lehet odamenni, ha az övé. 
Energia törvény szerint, az áramszolgáltatónak engedni kell,  ha az önkormányzat közvilágítást végez,
megállapodásban kell rögzíteni.
Az önkormányzatnak levelezési feladata  lenne, feladatátvállalási  szerződés az egy építési szerződés
lenne,  a   Mezei Kft.  megvásárolja az áramot,  az  áramszolgáltató  fizetné a  rendszerhasználati díjat,
végrehajtanák a tervezés után a kivitelezést. Kivitelezés két nap alatt megoldható, az előkészület több
időt vesz igénybe. 
Az új lámpatestek a futamidő leteltével az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A tervet előbb is el lehet
készíteni a szerződés előtt,  hogy  tudják hány oszlop és hány lámpa kell. Ha elkészül jön az árajánlat,
hogy mennyibe kerül.  Ha az önkormányzatnak nincs pénze a hitelintézet megfinanszírozza, neki, mivel
ő lesz a teherviselő. 
Reggel tervezetet  küldött  erről,  inkasszójogot  kell biztosítani.  Ha négy év után,  ha azt  mondja az
önkormányzat, ha felmondja  a szerződést, visszavásárlási kötelezettséget  kell biztosítani. 
Az önkormányzatot  hitel nem terheli, mivel a Mezei Kft. veszi fel. Az önkormányzatnak az összeget
nyolc évig kell fizetni.

Fuchs Henrik, polgármester   Kérdezi, hogy az ajánlatban szereplő munkadíj mit tartalmaz?  Az inkasszó
egy bizonyos havi fix összegről szólna, amely a jelenlegi megtakarítás összege. 
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Mezei József A munkadíj tartalmazza a lámpacserét, fénymérést, tervezés költségét, LED felszerelését,
minden egyéb dolgot, az áramszolgáltatóval az áramszünetet. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   Honnan tudjuk, hogy milyen lesz felszerelve? 

Fuchs Henrik, polgármester  A pontos tervezés után.

Kuti Istvánné,  alpolgármester    Lehet  költségcsökkenő az,  ha nem a nagy teljesítményűek vannak
felszerelve, hanem a kisebb teljesítményűek. 

Mezei József  A prospektusban benne van,  hogy 100 Watt kiváltására 12 LED-es kell, elektronikában
van olyan beépítve, hogy  automatikusan lépteti a teljesítményt. 
Hitel nem terheli az önkormányzatot, hanem a kockázat nagy része a cégénél marad.  

Kuti Istvánné, alpolgármester  Beruházáshoz nem lehet hitelt felvenni az új törvény értelmében. 

Fuchs Henrik, polgármester   A ledes közvilágítás a jelenlegi lámpákhoz képest fogyasztásban 2,5 millió 
Ft megtakarítást jelent egy évben, ezen felül a jelenlegi 700 e Ft-os éves karbantartási díj a led lámpa 
esetében évi 30.000 Ft, de konkrét számokról a tervezés elkészítése után lehetne beszélni. A tervezésnél 
figyelembe kellene venni, hogy a korábban tervezett 2 db gyalogos átkelőhely  tervezett helyénél 
megfelelő megvilágítás legyen.  Kérdésként merül fel, hogy a beruházás építési beruházásnak minősül-e. 

Mezei József   Építési, ügyvéddel megbeszélte. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ha az Ön cége biztosítja, miért kell eladni és újra visszabérelni?

Mezei József   Aki a hitelt biztosítja ő megvásárolja a lámpát, ő adja bérbe,  zárt végű pénzügyi lizing
volt régen, ezt lett átalakítva úgy, hogy az ő cége lesz bérbe adva, de meg kell, hogy vásárolja az a
valaki aki bérbe tudja adni, ő  bérli ő  kapja a feladatot,   magától nem bérelheti,  csupán a hitelezés
formátumát adja. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ez így elfogadott ügylet, azért adja el, hogy hitelt tudjon felvenni? 

Mezei József   Nem ő veszi fel, ő cége eladja egy cégnek akitől megveszi az aki bérbeadja, az a cég kap
hitelt. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A saját dolgát bérli vissza, mi a célja?   

Mezei József  Az a célja, hogy az önkormányzat ne kerüljön hitel alá. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  Ha  részletben  fizetünk,  az  ugyanolyan,  mint  a  hitelügyeletek.   Milyen
feladatellátási szerződést kötnek, és milyen címen fizet az önkormányzat?

Mezei József  Közvilágításellátás. 
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Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ezen belül készül el a korszerűsítés, lenne egy feladatellátási szerződés.

Mezei József  Igazából építési szerződésnek kell lenni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Fő vonal az építési része?

Mezei József   Azért, hogy egyszerűbb legyen a közbeszerzés. Ha üzemeltetésre ad, túl bonyolult lenne
az egész.

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Az önkormányzat fizetési kötelezettsége mint  a kivitelezés költsége kerül
megfogalmazásra, vagy  mint áramszámla vagy mint  bérleti díj.

Mezei  József   Minden  benne  van,  hogyan  lesz  szerkezetileg  pontosan  nem tudja,  van  egy régi
feladatátvállalás van, átküldte, az akkor működött, kérte az  ügyvédet teljesen új szerződést tegyen le. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Hitelügyletekkel esik egy tekintet alá, ha az önkormányzat valamit halasztva
fizet  ki,  kormányengedély  kell  hozzá.  Ha  hitelügylet,  előzetesen   kell  egyeztetni.Van  az
önkormányzatnak egy bizonyos korlátja, hogy meddig vállalhat kötelezettséget.
Milyen címen fizet az önkormányzat? 

Mezei József  Bérleti díj címen, ha lejár a futamidő az önkormányzat tulajdonába kerülnek a lámpák. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ez arról szólna, hogy az önkormányzat megbízza a nyertes céget azzal, hogy
végeztesse el ezt a feladatot és biztosítsa az üzemeltetést és karbantartást, és az ellenértékként bérleti
díjat fizetünk, emiatt mivel nem fizetjük ki az árát marad a beruházó cég tulajdonában.

Fuchs Henrik, polgármester  Az önkormányzat határozott időre bérleti szerződést köt a lámpatestek 
vonatkozásában és ezen felül megfizeti az áramdíjat. 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző   Az önkormányzat  a megtakarításból fizet,  mi van akkor  ha nincs annyi
megtakarítása? 

Mezei József  Ez a szám ami induló pont, az  egy végleges pont az infláció jön hozzá. 

Fuchs Henrik, polgármester Első lépés, hogy az önkormányzat mindenképpen a tervezési folyamatot  
elindítsa. 

Mezei József   Az önkormányzat megkérdez  3-4 tervezőt. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a tervezésre  40.000 Ft+Áfa keretet biztosítsanak. 
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:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

16/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

                                            A  közvilágítás korszerűsítés tervezéséről

Balatonrendes  Község   Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  község
közvilágítás korszerűsítését megtervezteti, melyre   40.000 Ft+ Áfa keretet biztosít.
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedés megtételével.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő:  folyamatos 

7.     Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme

Fuchs Henrik, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
A  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
Badacsonytomaji  Hivatásos  T zoltóparancsnokság  támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be  azű
Önkormányzathoz. 
Az önkormányzat jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé, hogy támogatást nyújtsanak. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért ezzel,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2014. (II. 13 )  HATÁROZATA 

    A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti kérelméről

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Badacsonytomaji
Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  támogatási  kérelmét  megismerte  és  tekintettel  szűkös
költségvetésére nem támogatja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Fuchs Henrik,  polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
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8.   Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való  hozzájárulásról 

Fuchs Henrik, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megkereste Önkormányzatunkat a településen
élő, a Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkeztetéséhez történő hozzájárulása végett.  Amíg
fenntartók voltak ezt fizették, mint a társulás tagjai.
Javasolja, hogy  költségvetés forrás  hiánya miatt ne támogassák, később felülvizsgálják. 
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

          18/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

A Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati
hozzájárulásról.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településről a Révfülöpi Általános
Iskolába járó gyermekek étkeztetés biztosítására kötelezett Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
gyermekétkeztetési feladatának ellátásához történő hozzájárulást - költségvetésének forrás hiánya
miatt - nem tud biztosítani. 
A  képviselő-testület   a  későbbiek  folyamán  felülvizsgálja,  hogy  módjában  áll-e  támogatást
nyújtani. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

9.   Művelési ág változás iránti kérelem 

Fuchs Henrik, polgármester  Tájékoztatja a képviselőket,  hogy Kovács Imre kérelme ugyan nehezen
olvasható és értelmezhető, de arra irányul, hogy célszerű lenne a nevezett kettő ingatlant - melyekben az
önkormányzat  rendelkezik  nagyobb  tulajdonrésszel  -    legelő  művelési  ág  besorolásból  erdőnek
minősíteni. Az ügyfél állítása szerint ezen átminősítés jelenleg 6.000 Ft-ból megoldható.  A műszaki
ügyintézőtől  kapott  tájékoztatás  alapján  a  kettő  ingatlan  esetében  a  jelenlegi  jogszabályok
figyelembevételével a költség 44.000 Ft lenne. Kovács Imre állítja, hogy amennyiben legelőként marad
nyilvántartásba az ingatlan, akkor tulajdonosi használati vázrajzot kell készíttetni, melyet földmérő készít
el,  ingatlanonként  30-50  e  Ft-ért.  Megosztási  vázrajz  erdőre  nem  vonatkozik.  
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Dr. Szabó Tímea, jegyző  Megkérdezni mit szeretne, ezt mire alapozza.    Használja az önkormányzat
valamire? 

Fuchs Henrik, polgármester  Ő se használja, erdő van rajta nem is legelő.  Milyen szabály írja elő, hogy
ez el kell készíttetni. Kérdezzük meg a műszaki előadót, akit telefonon felhív, amit kihangosít.

Sütő  Árpád,  műszaki előadó   Az ingatlanok a  nyilvántartás  alapján legelők,  amelyek termőföldnek
minősülnek.  A termőföldek  esetében  az  ingatanok  használatát,  úgynevezett  földhasználatot  be  kell
jegyezni  a  földhivatalnál  a  földhasználati  nyilvántartásba.  Osztatlan  közös  tulajdon  esetén  a
tulajdonostársaknak a bejelentéshez csatolni kell az ingatlan használat megoszlásáról egy vázrajzot. Az
ingatlan  erdővé  történő  művelési  ág  változtatása  esetén,  az  ingatlanokra  a  termőföld  törvény
rendelkezései nem terjednek ki.
A  változást  követően  az  erdő  törvény rendelkezései  lesznek  az  irányadóak.  Az  erdészeti  hatóság
nyilvántartása alapján ez a terület a Balatonrendes 4E erdőrészlet, mely rendezetlen funkcióval szerepel
az erdészeti nyilvántartásban. A rendezetté tételi, tehát a teljes erdőrészlet rendezéséig, mely nagyjából a
volt  hulladéklerakó  és  a  homokbánya  közötti  területet  öleli  fel,  a  tulajdonosoknak  nincs  további
tennivalója.  A  rendezést  követően  esetleges  fakitermeléshez,  erdőfenntartáshoz  az  erdészeti
szakszemélyzet alkalmazása szükséges, valamint be kell jelentkezni erdőgazdálkodónak.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ha marad legelő és nem csinálunk használati megosztást? 

Sütő Árpád, műszaki előadó   A legelő esetén a földhasználati bejelentést mindenképpen meg kell tenni,
ellenkező  esetben  bírságolhatóak  a  tulajdonosok,  melynek mikéntjére  és  mértékére  jelenleg pontos
adatokkal  nem  tudok  szolgálni.  A  megosztási  vázrajz  elkerülésének  lehetősége  a  szívességi
földhasználat, ahol a tulajdonostársak megegyeznek, hogy ki használja az ingatant és ő kerül be csak a
nyilvántartásba.

Kuti Istvánné, alpolgármester    Régen be kellett volna jelenteni, a földhasználó bejelentésének tavaly
lejárt a határideje.

Fuchs Henrik, polgármester  Jobban járnánk egy megállapodással. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Lehet, hogy a bánya csak erdőket vesz meg. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   Mi nem tudjuk eladni, amiből korszerűsíthetjük a villanyt?

Fuchs Henrik, polgármester Annyiért nem tudjuk, nekünk jelenleg is a költségvetésben van egy millió
forint ingatlanértékesítés, az pont ilyen külterületekre vonatkozik, nem erre konkrétan.

Kuti Istvánné, alpolgármester    A bányát kellene megkérdezni, akarnak-e venni.

Fuchs Henrik, polgármester  A tulajdonostársakkal mindenképpen további egyeztetésekre van szükség, 
mivel a költségek megosztását tisztázni szükséges,   illetve  egyeztetni kellene egy esetleges szívességi 
földhasználat létrehozását, mely valószínűsíthetően a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben ezzel  egyetért. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

19/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

                                          A művelési ág változás iránti kérelemről 

Balatonrendes Község Önkormányzata Kovács Imre ( 8330 Sümeg, Fehérkő u. 27.)  művelési ág
változás iránti kérelem tárgyában az alábbiak szerint döntött: 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy egyeztessen a tulajdonostársakkal az
ingatlan erdővé történő átminősítésének költségéről, arról, hogy nekik milyen elképzelésük van a
költségek  megosztásának  általuk  vállalt  arányáról,  megosztás  alapján  történő  szívességi
használatról. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: következő tervezett testületi ülés 

10.   Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre.
   
Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Ehhez két anyag van, az egyik egy szerződéstervezet a MNV Zrt-vel, a másik egy előterjesztés, erről
már decemberben volt egy tájékoztatás. Lényeg, hogy az új vízközmű törvénnyel valamennyi víziközmű
szolgáltatónak, mint a DRV Zrt-nek  üzemeltetési  engedélyt kellett kérnie az Energetikai Hivataltól. A
DRV Zrt. kettő  rendszerére ideiglenes üzemeltetési engedélyt kapott,  amely március 31-ig szól, azért
mert ezek olyan rendszerek,  a nyugat-balatoni víziközmű rendszer, amiben több önkormányzat és az
állam is tulajdonosként érintett.  Mivel több tulajdonos van, így a DRV Zrt-nek minden tulajdonossal
külön-külön  van  szerződése.  Az  új  szabályok  szerint  ilyen  már  nem  lehet,  egy  rendszerre  egy
szerződésnek kell lenni. Ezért azt írta tavaly a DRV Zrt, hogy megoldásnak látja, ha az önkormányzatok
a víziközmű vagyonukat felajánlják az állam részére, hogy az állam átvegye. Januárban volt tájékoztató,
ahol egyértelművé vált, hogy a  DRV Zrt. ötlete volt, igazából az állammal illetve a vagyonkezelővel
még nem lett egyeztetve, ők még erről nem nyilvánítottak véleményt. Ezen a megbeszélésén felmerült az
is,  jó,  hogy  átadják  és  szabadulnak  sok  tehertől,  egyrészt  mert  a  felújítási  kötelezettségét  az  új
tulajdonos vállalná, másrészt azért is, mivel vagy egy vagyonértékelési kötelezettség, amelytől mindenki
fél, mivel több százezer forintba kerül. Ez alól is mentesülnének az önkormányzatok. A másik oldala,
hogy jelentős értékű vagyonról szól,  az előterjesztésben is olvasható , hogy az ivóvíznál  11.218.952 Ft,
a  szennyvíznél  166.152.749  Ft.  Ha  ezt  az  önkormányzat  átadja  akkor  jelentősen  lecsökken  a
vagyonának  értéke  a  vagyonmérlegében  nem lesz  benne.  Akik  utólag  kötnek  rá  és   fizetik  be  a
hozzájárulást  az  már  nem az  önkormányzatot  illeti,  a  harmadik pedig az,  hogy ezek  támogatásból
megvalósuló  beruházások   voltak,  de  kellett  önerőt  vállalni amit  a  település  lakossága  illetve  az
ingatlantulajdonosok fizettek be és ingyenes átadásnál ezt is veszítené az önkormányzat. A megbeszélés
után több kérdőjel volt, mint előtte. 

Mielőtt a szerződéstervezet megérkezett volna, arra gondoltunk,  lehetne hozni egy olyan határozatot,
ha egyéb feltételben sikerül megegyezni, átadja az önkormányzat a vagyont és további egyeztetést tart
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szükségesnek. Kérdés, erről egyáltalán hozzunk-e döntést.  Ez után érkezett  a szerződéstervezet,  ami
kezeli  a  közös  tulajdonos  helyzetet,  erre  a   víziközmű  rendszerre  létrejönne  egy  ellátási  felelősi
szerződés,  mely alapján a tulajdonosokat  a Magyar Állam képviseletében  az MNV Zrt.  képviselné.
Amikor, mint tulajdonosnak fel kell lépni, akkor jár el a képviseletünkben, a költségeket vagyonérték
arányában osztaná meg.
A tervezetet mindenképpen meg kell kötni, mivel március 31-ig van a határidő, különben a DRV nem
kap engedélyt ezen szakaszokra.  Ha nem küldjük vissza, akkor  úgy veszik, hogy egyetértettünk,  15
napon belül kérték. 

Fuchs Henrik, polgármester  Akkor döntöttek helyettünk, nem hagytak más lehetőséget.
Van más választásunk? 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  Nincs,  mondhatjuk,  hogy nem értünk  egyet,  de  akkor  mit  mondunk,
szeretnénk mi lenni az ellátásért… 

Fuchs Henrik, polgármester  A vagyonfelmérést nekünk kell megfizetni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A ránk eső részt. 

Kuti Istvánné, alpolgármester Nekünk van vagyonleltárunk, de az államnak nincs, és még sem fogadják
el tőlünk. 

Fuchs Henrik, polgármester  Mekkora szakasz volt amit megversenyeztettek Salföldön?

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ábrahámhegyen versenyeztették, Salföldön is kértünk végül. 

Fuchs  Henrik,  polgármester  Salföldön  kértek  ajánlatot,  egy  minimális  szakasznál  4-500  e  Ft,
Balatonrendes esetében több millió forint. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Annyi van benne, hogy az elvégeztetése a tulajdonos kötelezettsége, melynek
költségei  azonban  a  víziközmű  rendszer  üzemeltetésbe  adásából  származó  bevételek  terhére  is
finanszírozhahó, az eszközhasználati díj, amit külön számlán kezelünk, abból elvileg  kifizethető. 

Fuchs Henrik, polgármester  Ábrahámhegy esetén kap koncessziós díjat egy millió forintot és másfél
millió forintot fordít éves karbantartásra. Nem tudunk mást csinálni, szavazzuk meg. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

20/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

                          A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel történő szerződéskötésről 
              
Balatonrendes   Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
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Zrt-vel  a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű rendszerek  feletti képviselet tárgyában
kötendő szerződéstervezettel egyetért.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014.  április 30.

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Az állami vagyonba adással mit csináljuk? 

Fuchs Henrik, polgármester  Még nem hozunk döntést, meggondoljuk. 

11.  Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása  a lakosssági díjak 
csökkentésére vonatkozóan

Fuchs Henrik, polgármester  Erről minden évben hoznak egy döntést. 
Kérdés, észrevétel van-e? 
Amennyiben 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
                       

21/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

2014 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjainak enyhítésére pályázat benyújtásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2014. évben a
lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás támogatásához a  8/2014  (I.31.)  BM  rendelet  alapján,  a
lakosság díjainak csökkentése érdekében. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos  dokumentumok
aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014. február 14.

12.  Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz

Fuchs Henrik, polgármester  Erről már polgármesteri szinten egyeztettek Révfülöpön, ott elfogadták. 
Salföld  Önkormányzata  meghozta   döntését  a  csatlakozásról  és  megkereste  Balatonrendes  Község
Önkormányzatát, mint a Társulás tagját, a csatlakozáshoz történő hozzájárulás meghozatalához.

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Kiegészíti annyival, hogy hozzájárul a csatlakozáshoz  2014. augusztus 20.
napjától. 
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Fuchs Henrik, polgármester  Aki  határozati javaslattal egyetért és a fenti kiegészítéssel, kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

22/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

Salföld községnek  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz történő
csatlakozásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 89. §-a, valamint  a Révfülöp és Térsége
Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  megállapodás  16.  pontja  alapján  hozzájárul
Salföld  település  Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társuláshoz  történő
csatlakozásához   2014. augusztus 20. napjától. 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Salföld község Polgármesterét és a
Társulási Tanácsot értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

13.   Óvodás gyermekek szállítására megállapodás kötése

Fuchs Henrik, polgármester  Ezen felül nem kérnek? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Balatonrendes azért van benne, mivel balatonrendesi gyerekeket is szállítanak.
A fő az Ábrahámhegy és Révfülöp közötti finanszírozás, Révfülöp igényli az állami támogatást és átadja
Ábrahámhegynek, mivel ő szállít, Balatonrendes részt vesz, mint kedvezményezett, de nincs költség.  

Fuchs Henrik, polgármester 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
                             

23/2014. (II. 13.) HATÁROZATA

Gyermekek óvodába szállításáról megállapodás kötéséről   

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal  jóváhagyja  a  Révfülöp  és  Térsége  Napközi  Otthonos  Óvoda  köznevelési
intézménybe,  a  kötelező  felvételi  körzet  területéről  (Ábrahámhegy,  Balatonrendes)  bejáró
gyerekek  utaztatásának  támogatása  jogcímen  járó  normatív  finanszírozás  átadásáról  szóló
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014. március 10. 

14.   Aktuális ügyek 

a.)  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   A Társulási Megállapodás  módosításában apróbb pontosításokat  kellett
végrehajtani,  pl. 33 tagja van  a társulási tanácsnak, vagy pl. nem zárnak ki társulási tanács  tagot a
soraik közül, mivel ilyen lehetőség az önkormányzati törvény alapján nincs, és még több ilyen apróság.
A társulási tanács a  múlt  héten elfogadta.   Az önkormányzati törvénnyel való apróbb egyeztetések
történtek, amit a társulási tanács már elfogadott. 

Fuchs Henrik, polgármester  Kinek van kérdése, amennyiben nincs,  úgy javasolja, hogy a  határozati
javaslatot fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

       BALATONRENDES    KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             24/2014. (II. 13)  HATÁROZATA

       Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása módosításáról 

Balatonrendes   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás  Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztés és annak
mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadja.
Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felkéri a  jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
               Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő : azonnal , illetve folyamatos

b.)   Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi  
térítési díjai rendeletalkotáshoz hozzájárulás

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre.

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A szociális alapszolgáltatáshoz önkormányzat rendeletalkotási kötelezettsége
van. A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat,  melyet a   Tapolcai Társulás lát el, a
szociális  étkeztetést,  házi  segítségnyújtást  és  a  családsegítést.   Ha  a  társulás  a  fenntartója  az
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intézménynek, akkor  a társulás által kijelölt  önkormányzat  alkot  rendeletet,  ez  az önkormányzat  az
ábrahámhegyi,  ahhoz,  hogy  ő  alkossa  meg  a  rendeletet  az  összes  társulási  tag  önkormányzat
hozzájárulása  szükséges.  A társulási  tanács  elfogadta  a  múlt  héten.  Az  étkeztetés  érinti  inkább a
lakosságot,  a  tavaly évben 570  Ft  volt  kiszállítással,  525  Ft  volt  kiszállítás  nélkül,  az  idei évben
egységesen 590 Ft, illetve a kedvezmények kerültek némileg kurtításra, ennek alapja a számítás amit a
szolgálat vezetője végzett. 
 
Fuchs  Henrik,  polgármester   Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  határozati   javaslattal,
kézfeltartással  szavazzon. 

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

       BALATONRENDES    KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             25/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA

A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához

való hozzájárulásról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához hozzájárul.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  jegyzőjét
tájékoztassa.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

c.)     Helyi Fejlesztési Stratégia   

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre.

Dr.  Szabó Tímea, jegyző   Az új uniós pályázati ciklusban ami 2014-től kezdődik megváltozik a
Leader közösség rendszere és a támogatások rendszere. A megyéken és járáson belül kell maradni, 
egy vagytöbb járás területét kell hogy magába foglalja a közösség. A miénk a mi kistérségünk volt és a
Zala megyéből egy rész.  Ez így már nem maradhat fenn az új szabályok szerint, és a járáson belül van
kezdeményezés új szervezet létrehozására. A jelenlegi munkaszervezettől azt a javaslatot kapták, hogy
a tapolcai járáshoz tartozó  települések alkossanak egy szervezetet.  Ezt  kellene véleményezni, hogy
részt vennénk-e benne.  

Fuchs Henrik, polgármester   Mivel másik megye így nem lehet, szeretnék, hogy járás szerint legyen, de 
az a jövőben dől el. Most szándéknyilatkozatról kell dönteni. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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Balatonrendes     Község Önkormányzata  Képviselő-testülete   5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 

        BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             26/2014. (II. 12.)  HATÁROZATA

                                       A Helyi Fejlesztési  Stratégiáról  

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  előzetes
csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a 
Helyi  Fejlesztési  Stratégia  elkészítésében,  valamint  a  HFS  tervezési  területének  előzetes
elismerésében.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester Az ülést   14.20   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Fuchs Henrik                Dr. Szabó Tímea
polgármester                      jegyző

                                                        Tóthné Titz Éva
                                                           aljegyző 
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