
 

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

Ikt.szám:  584-4 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata   Képviselő-testületének 2014.  április  29–  i
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:   Balatonrendes Kultúrház könyvtári helyiség:  Balatonrendes, Fő u. 1. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik,  polgármester  
Kuti Istvánné, alpolgármester                                  
Csabáné Varga Anikó, képviselő

           Perger János, képviselő

Későbbi érkezését jelezte: Piros Zita,  képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Meghívott:  Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó az 1, 2, 3, 7, 9. napirendekre 
 

Kovácsné A. 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  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Egy fő képviselő jelezte a későbbi érkezését. 
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki a   gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásával.  
     
Ismerteti a  napirendet:

1.   Balatonrendes Község  Önkormányzata 1/2013. (III. 04.) költségvetési rendeletének 
módosítása

2.   Batatonrendes Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 
3.   Belső ellenőrzési jelentés 
4.   Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
5.   Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (X.01.)
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 rendeletének módosítása 
6.   Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások 2013. 

évi tevékenységéről 
7.   2013. évi rendezvények elszámolása 
8.   Művelési ág változás 
9.   Alapítvány támogatási ügyek
10.  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
       mdosítása 
11. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó 
      átfogó értékelés elfogadása    
12.  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   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2014. (IV. 29. )  HATÁROZATA

 A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  április  29-i  nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Balatonrendes Község  Önkormányzata 1/2013. (III. 04.) költségvetési rendeletének 
módosítása

2.   Batatonrendes Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 
3.   Belső ellenőrzési jelentés 
4.   Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
5.   Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (X.01.)

 rendeletének módosítása 
6.   Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások 2013. 

évi tevékenységéről 
7.   2013. évi rendezvények elszámolása 
8.   Művelési ág változás 
9.   Alapítvány támogatási ügyek
10.  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
       mdosítása 
11. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó 
      átfogó értékelés elfogadása    
12.  Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend előtti tájékoztató: 
Fuchs Henrik, polgármester   Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy önkormányzati segélyben, amely
jövedelemtől függő egy fő részesült  10.000 Ft összegben. 
A képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatást a képviselők megkapták. 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük? 
Amennyiben nincs,  úgy javasolja,  hogy a   határozatokról   szóló  tájékoztatót   és  a   polgármester
napirend előtti  tájékoztatóját  fogadják el.  
Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes    Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta:

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2014. (IV. 29. )  HATÁROZATA 

  A két ülés között hozott képviselő-testületi  határozatokról és a polgármester önkormányzati  
                                                  feladatokról  szóló tájékoztatójáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  12/2013.  (X.  01.)  rendeletének  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja
alapján a  két ülés között hozott képviselő-testületi  határozatokról szóló tájékoztatót valamint a
polgármester  önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester  
Határidő: azonnal

1. Balatonrendes Község Önkormányzata  1/2013. (III. 04.)  költségvetési rendeletének   
módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Amennyiben nincs,  úgy javasolja,  hogy a  költségvetési rendelet  módosítását  az  előterjesztés  szerint
fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

         2/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
                    szóló   1/2013. (III. 04.)  rendelete módosításáról  
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2. Balatonrendes  önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása   

Fuchs Henrik, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Kérdés  nem volt,  így javasolja,  hogy az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  zárszámadását
fogadják el.   Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

            3/2014. (V. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
                 zárszámadásáról

3. Belső ellenőrzési jelentés   

Fuchs Henrik, polgármester   Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy  2013. évben Balatonrendes  Község Önkormányzatánál végzett
ellenőrzésekről  szóló  jelentést  fogadják  el.  Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  javaslattal,
kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2014. (IV. 29.)  HATÁROZATA 

                           A  2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben Balatonrendes Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

4. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata   

Fuchs Henrik, polgármester   Korábban volt felvetés ezzel kapcsolatban, esetlegesen az újbóli megváltás.
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Kuti Istvánné, alpolgármester   Igen, de elvetették. 

Fuchs Henrik, polgármester     Az alaprendeletben benne van. Akkor felvetődött,  hogy esetleg ezen
változtatnak.  Az újbóli megváltástól esetleg eltekinthetnek. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő   Valamilyen szinten fenntartani, és az   itt élő embereknek segélyként
visszaadni.

Fuchs Henrik, polgármester     Újraváltás még nem volt, vagy nem érkezett olyan szakaszba. Vannak
régi sírhelyek, jelenleg nem vagyunk  olyan helyzetben, hogy ezekre szükség lenne. Felmerült, hogy ne
legyen újbóli megváltási díj. Két személyes sírhelynél   30.000 Ft-ot kellene fizetni annak,  aki újraváltja.

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Tartottak attól, hogy olcsó és különböző helyről ide temetkeznek. 

Fuchs Henrik, polgármester   A 90-es években nem volt sírhely megváltás.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Lehet, hogy nem volt, mivel a rendelet  2003. évi. 

Fuchs Henrik, polgármester    Az újbóli megváltástól eltekintenek. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Évente felül kell vizsgálni a rendeletet. Figyelni kell, mivel  a megváltási idő az
az időtartam, hogy az, aki megváltotta rendelkezni jogosult vele. Ha pl. azt mondjuk, hogy az újbóli
megváltás  nulla forint, kellene hogy valami történjen a kettő között,  mivel örökké szólna, és  egy idő
után kaotikus állapot lenne. 

Fuchs Henrik, polgármester   Ha lejár a sírhely ideje meg kell határozni az időt? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Harminc évre kell megváltani, minimum 25 év kell, hogy legyen,  az urnásnál
minimum 10 év. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester     Az előre  megvételt  fenntartjuk? Ez  is  benne van a  rendeletben.
Lehetőség van egy sírhely teljes összegű 30.000 Ft-os megváltására, és kétszemélyes sírhely  5.000 Ft-os
előmegváltására,  mivel korlátozott a hely. 

Fuchs Henrik, polgármester    Jelenleg nem korlátozott.  Előre történő megváltásra kell is lehetőséget
biztosítani. Meggondolandó lenne, ne legyen 30 év az újbóli.  Akkor azt lecsökkentjük. Ha nem kérünk
30.000 Ft-ot,  kérhetjük, hogy  gondozza a helyet.  Akkor ne maradjon a 30 év, ha mentes. Ha újbóli
megváltásért írásos nyilatkozatot kérnek, akkor csökkentsék le  10 évre. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Kettes sírnál az utolsó eltemettetőtől számít? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Nem feltétlenül, mert attól függ, hogy mikor váltották meg. Előfordulhat,
hogy valaki olyan korán gondoskodik róla, hogy még életében úja meg kellett váltani. 

Fuchs Henrik, polgármester    A régi temetőben teljesen rá lehetne temetkezni. Az új temetőt  akkor
megnyitni, ha ez betelt.  Dönteni kell arról,  hogy kívánnak-e módosítani, hogy  az újbóli megváltás
díjtalan, és 10 évre lecsökkenteni. 
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Csabáné Varga Anikó, képviselő   Ki tartja számon, hogy kinek mikor jár le a sírhelye?    

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    Nyilvántartásnak kell lenni, amiben benne van az összes sírhely.  Tavaly
beszéltek róla, hogy a szabályozást rendbe teszik. Mindenhol  a végrehajtást is rendbe kell tenni. 

Fuchs Henrik, polgármester   Sokáig nem volt nyilvántartás, 2003. óta van hivatalos megváltás. 
Végig kellene menni a temetőben, és megnézni, melyik sírhelynél telt le a harminc év, és az összeset ki
kellene értesíteni.  

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Az üzemanyagköltség amiért karbantartják, emiatt is. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Biztos ezért volt a rendeletben, hogy a 40 évvel  korábban váltott sírhelyet,
újabb harminc évre kell megváltani. Ebből úgy tűnik, hogy 2002. év után újra mindenkinek meg kellett
volna váltania.   

Kuti Istvánné, alpolgármester    Csak idős emberek élnek itt, kis nyugdíjjal. Jó pár embernek gondot
okozna, ezért az újraváltástól tekintsenek el. 

Fuchs Henrik, polgármester    Megfontolandó, vagy  egy  minimális összeg, akkor rendben lenne, és
azzal együtt megtörténne a normál nyilvántartás. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   A temető fenntartására van állami támogatás is.

Fuchs Henrik, polgármester     A temettetőtől is lehetne pénzt kérni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Van, ami a temetkezési   a vállalkozóra vonatkozik, és van, ami a temetőben a
vállalkozásszerű munkát végzőre, ilyen pl. a sírköves. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   Javasolja, hogy az újraváltástól tekintsenek el, időkorlátot szabjanak, és
próbálják rendbe tenni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A következő ülésre készítsék elő az anyagot. 2003. évben a képviselő-testület
az 1999. évi és a 2002. évi rendeletet hatályon kívül helyezte. Meg kell nézni, hogy abban mi volt és
megnézi  a  temető  nyilvántartást  is,  hogy  milyen időintervallumban vannak a sírok.  Még dolgozni
kellene az előkészítésen.  Fel kell deríteni a nyilvántartást,  és megnézi a  temetőben milyen sírhelyek
vannak. 

Fuchs Henrik, polgármester   Ez naprakész, itt az van irodában. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő   Név szerint fel vannak írva, hogy milyen sírban milyen család van. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Mennyi sírhely van? 

Csabáné Varga Anikó, képviselő   Nem tudja.
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Kuti Istvánné, alpolgármester    Biztos van 250. 

Fuchs Henrik, polgármester   Hogyen kerüljön kidolgozásra? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Következő ülésre megnézik a nyilvántartást és  az egyéb kérdéseket, valamint
milyen  arányban  vannak  azok  akikről  nem  tudnak.  A  következő  ülésen  hozzák  meg  az  érdemi
határozatot.     

Fuchs  Henrik,  polgármester    Javasolja,  hogy a  döntést  most  halasszák  el  és  a  következő  ülésre
megnézik  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2014. (IV. 29. )  HATÁROZATA 

                                       A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   a  temet vel  kapcsolatos  díjakő
felülvizsgálatának döntését elnapolja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal 

5.   Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (X.01.)
 rendeletének módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester   Az előterjesztés leírja, hogy kötelező módosításról van szó. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Kérdés nem volt, így javasolja,  hogy a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2014. (V. 15. ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
                                  12/2013. (X. 01.)  rendelet módosításáról 

6.   Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások
2013. évi tevékenységéről 

Fuchs Henrik, polgármester   Az anyagot a képviselők megkapták. 
Kinek van kérdése ezzel kapcsolatban?
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Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy  a beszámolót  fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért
a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2014. (IV. 29.)  HATÁROZATA 

       A polgármester beszámolójáról az önkormányzat részvételével működő 
                              társulások  2013. évi tevékenységéről

Balatonrendes  Község Önkormányzata   Képviselő-testülete   a  polgármester által tett
beszámolót, amely az önkormányzat részvételével működő társulások 2013. évi 
tevékenységéről szól tudomásul veszi és elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

7.   A 2013. évi rendezvények elszámolása 

Fuchs Henrik, polgármester   Kinek van kérdése az elszámolással kapcsolatban? 
A képviselők részéről kérdés nem merült fel, így javasolja, hogy  a rendezvények elszámolását  fogadják
el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2014. (IV. 29.)  HATÁROZATA 

                        A  2013. évben zajlott rendezvények elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben Balatonrendes Község
Önkormányzatánál  zajlott  rendezvények  elszámolásáról  szóló  jelentést  tudomásul  veszi  és
elfogadja azt.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

8.  Művelési ág változás 

Fuchs Henrik, polgármester   A február 13-i ülésen Kovács Imre  8330 Sümeg, Fehérkő u. 27. szám
alatti  lakos    művelési  ág  változás  iránti  kérelme  tárgyában  döntöttek,  és  a    képviselő-testület
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felhatalmazta  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. 

Beszélt Kovács Imrével személyesen és jelezte feléje, hogyha valamit szeretnének azt konkrétan írják le.
Kovács Imre elmondta, hogy vállalják a rájuk eső költségeket, és  azt állítja, hogy nem annyi a költség,
amit mi gondoltunk. Abban maradtak, hogy pontosítja a kérelmet, de ez még nem érkezett meg. 

9.   Alapítvány támogatási ügyek

Fuchs Henrik, polgármester   Az előterjesztésben a NABE helyi csoportja szerepel. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó   Igen, ők adtak be kérelmet. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A Rozmaring Ág egyesület a mellékletet beadta? 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  Nem tudja pontosan. 

Fuchs Henrik, polgármester   Megbeszélte a Rozmaring Ág egyesülettel, hogy most nem úgy működik a 
támogatás, ahogy korábban volt. Tavalyi évben nem kaptak támogatást. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő    Volt egy aggálya, hogy az egyesületnek van-e külön bankszámlája, 
vagy központi bankszámlára megy a támogatás. Utána kéne járni, mivel  ő tagja az egyesületnek. 

Kuti Istvánné, alpolgármester    Ő is tagja a NABE csoportjának és a Rozmaring Ág egyesületnek is. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Ezek  szerint  a  leadott  nyilatkozatok  nem jól lettek  kitöltve,  az  nem
tartalmazza az összeférhetetlenségre és az érintettségre vonatkozó adatokat,  így a nyilatkozat pontos
kitöltésére lenne szükség. 

Fuchs Henrik, polgármester   Kiderült, hogy érintettség áll fenn.  Felhívja az egyesület figyelmét, hogy a
benyújtott nyilatkozatot javítsa ki. Így nem tudnak döntést hozni. 

12.20 órakor megérkezik Piros Zita képviselő, a képviselő-testület tagjainak száma  5 fő. 

10.  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
       módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester   Kinek van kérdése a megállapodás módosításával kapcsolatban. 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy az előterjesztés szerint  fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

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

                      43/2014. (IV. 29. ) HATÁROZATA

               A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
                                                            módosításáról 

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  az
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és annak egységes
szerkezét 2014. augusztus 20-i hatállyal elfogadja.  

a.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse.
b.)A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a szükséges bejelentést a Magyar Államkincstár
felé tegye meg.

Felelős:     a.) pontra: Fuchs Henrik, polgármester
      b.) pontra: Dr. Szabó Tímea, jegyző

Határidő: a.) pontra: azonnal
      b.) pontra: a társult települések elfogadását, a társulási tanács véleményezését 

                                    követően azonnal, de legkésőbb május 31-ig

11.  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó 
értékelés elfogadása        
     
Fuchs Henrik, polgármester    Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  A  helyi önkormányzat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.
Az  értékelést  el  kell  küldeni a  gyámhivatalnak,  mely kézhezvételtől  számított  30  napon  belül
javaslattal élhet az önkormányzat felé. 

Az értékelés tartalmazza a település demográfiai mutatóit, 151 fő volt a lakosság tavaly január elsején.
Az önkormányzat  által  nyújtott  pénzbeli,  természetbeni ellátások  biztosítása  szerepel  benne,  három
család  öt gyermeke részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás  iránti kérelem nem érkezett.  Azok számára akik  gyermekvédelmi kedvezményt  kapnak,
évente  két  alkalommal egyszeri  támogatásban  részesülnek,  de   nem készpénzben,  hanem Erzsébet
utalvány formájában, ez 46.000 Ft.  Plusz juttatásként ad az önkormányzat  iskolakezdési támogatást, ez
tavaly  84.000  Ft.  volt.   Nem került  sor  ilyen jellegű  kérelmek  elutasítására.  Gyermekétkeztetés
megoldása is szerepel benne, külön főzőhely nincs a településen, minden gyermek az általa látogatott
intézményben veheti igénybe. A személyes gondoskodást  nyújtó gyermekvédelmi ellátást  a Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látják el. 
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Van még egy beszámoló, amelyet a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ügyintézője
készített. Olyan, hogy valakit védelemben kell venni, vagy nevelőszülőknél kell elhelyezni, ilyen jellegű
kérelem nem volt. 

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, hogy az értékelést fogadják el. 
Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2014. (IV. 29. )  HATÁROZATA

     A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó 
                                        értékelés elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja  a polgármestert,  hogy az értékelést  küldje meg a Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 

12. Aktuális ügyek

Fuchs  Henrik,  polgármester    Ábrahámhegy felől  az  óriás  plakát  körül  komoly szemétmennyiség
halmozódott fel. A terület tulajdonosával  vagy a plakátot működtető céggel lehetne felvenni a
kapcsolatot.  Ne  az  önkormányzat  tartson  rendet,  ezek  a  táblák  magántulajdonban   lévő
területen  vannak, nem közterületen. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    A hulladékot  a  tulajdonosa  köteles  eltüntetni,  jelen esetben a  hulladék
tulajdonosa,  de inkább a  plakáttal  rendelkezőt  kellene felszólítani, ha nem találják akkor  a
tulajdonost. 

Fuchs  Henrik,  polgármester    Meg  kell  nézni,  hogy  kinek  a  területén  van.  Levelet  írni  ezzel
kapcsolatban,  hogy a  környezetét  ne az önkormányzat  tartsa  rendbe.  Ha az önkormányzat
tartja rendben, akkor fizessenek érte. 

Tájékoztatja a testületet, hogy térfigyelő kamerára adtak be pályázatot. A kamerák kiépítése  hat helyre 
van tervezve. A pályázat 100 %-ban támogatott és  április 24-én került beadásra. 
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Kuti Istvánné, alpolgármester   A közvilágítás korszerűsítéssel mi a helyzet? 

Fuchs Henrik, polgármester   A tervek még nem érkeztek meg.

Kuti Istvánné, alpolgármester    A lomtalanítás meg lesz tartva. 

Fuchs Henrik, polgármester   Május végén lesz egy szombati napon, amelyet ki fognak hirdetni. Az
elektronikai hulladékot is oda kell vinni, külön gyűjtés nem lesz. 
 
Fuchs Henrik, polgármester Az ülést  12.40  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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