
 

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

Ikt.szám: 584-7/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  szeptember   25-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
Piros Zita, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
     
Meghívottak:   Takács Katalin, igazgatási csoportvezető   a 3. napirendre  

 Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó az 1., 2., 6.  napirendekre 
 Kugler Márta, adóügyi ügyintéző a 3. napirendre 

                                    
A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin  
(  A  jegyzőkönyv  szerkesztett  jegyzőkönyv,  a  képviselő-testületi  ülés   teljes  terjedelmét  hangfelvétel
rögzíti.)

Fuchs Henrik,  polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  11.20
órakor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú  képviselő-testületből   5  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. 

Ismerteti a  napirendet:

1.   A 2014.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2.   A gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 
3.   A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
4.   A 61/2014.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat visszavonása 
5.   Törvényességi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást érintő szabályozás hiánya miatt - A folyékony 
hulladék kezelésére pályázat kiírása 

6.   A 2014. első félévi rendezvények elszámolása
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7.   A Bursa Hungarica  ösztöndíj pályázathoz csatlakozás  
8.   Köztisztaságról szóló rendelet módosítása 
9.   A temetőről szóló rendelet módosítása
10.  Aktuális ügyek

Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend 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

 75/2014. (IX. 25.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-i  nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   A 2014.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2.   A gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 
3.   A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
4.   A 61/2014.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat visszavonása 
5.   Törvényességi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást érintő szabályozás hiánya miatt - A folyékony 
hulladék kezelésére pályázat kiírása 

6.   A 2014. első félévi rendezvények elszámolása
7.   A Bursa Hungarica  ösztöndíj pályázathoz csatlakozás  
8.   Köztisztaságról szóló rendelet módosítása 
9.   A temetőről szóló rendelet módosítása
10.  Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti tájékoztató: 
Fuchs Henrik, polgármester   Iskolakezdési támogatásban 1 szülő beadott  kérelme alapján 1 gyermek
részesült, 7.000  Ft összegben. Az anyag kiküldése óta biztos, hogy már több kérelem is érkezett,  de
akkor még csak ez az egy volt. 
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   fogadják el.  
Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 
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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

76/2014. (IX. 25.)  HATÁROZATA 

         A  képviselő-testületi  határozatokról és a polgármester napirend előtti beszámolójáról 

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Képviselő-testület  szervezeti  és
működési  szabályzatáról szóló  12/2013. (X. 01.) önkormányzati  rendeletének  16. § (1) bekezdés
b) pontja  alapján a  képviselő-testületi   határozatokról szóló tájékoztatót   és a polgármester
napirend előtti beszámolóját  elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester  
Határidő: azonnal

1.     A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Fuchs  Henrik,  polgármester    Kérdezi  Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadót,  hogy van-e  kiegészíteni
valója? 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  Nincs. 

Fuchs  Henrik,  polgármester   Kinek van kérdése?   Kérdés  nem merült  fel,  így javasolja,  hogy a
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint 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

6/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 27.) 
                                 önkormányzati rendelete módosításáról

2.   A gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

Fuchs  Henrik,  polgármester  Kérdezi  Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadót,  hogy van-e  kiegészíteni
valója? 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó   Az önkormányzatnak 2014. évben hitelkeretre nem volt szüksége,
pénzkészlete szépen alakult. 
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Fuchs Henrik,  polgármester   Kérdés  nem merült  fel,  így javasolja, hogy a gazdálkodás első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót 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 határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  Önkormányzat  2014.  I.  félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját megismerte, és 16.851 e Ft bevételi és 14.870 e Ft kiadási
főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

3.   A helyi adókról szóló rendelet módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  Kugler Márta, adóügyi előadót kérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója? 

Kugler  Márta,  adóügyi előadó    Nincs,  az  előterjesztést  Takács  Katalin,  igazgatási  csoportvezető
készítette. 

Takács  Katalin,  igazgatási  csoportvezető     Az előterjesztésben részletesen  le  van írva,  inkább a
felmerülő kérdésekre válaszol. 

Fuchs Henrik, polgármester  Ez is kötelező módosítás, ami a jelenlegi rendeletben nem felel meg, azok
kerültek módosításra.  

Takács Katalin, igazgatási csoportvezet  Lényeges módosítás  az építményadónál az állandó lakosok
kaptak mentességek, ami helytelen, mivel az adó tárgyához kell kötni és nem az adóalanyhoz. 
Úgy kell meghatározni, hogy azokat a lakásokat mentesítenék, amelyek nem üdülési célra szolgálnak. 

Fuchs Henrik, polgármester  Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó mértéke minden esetben 3.000
Ft, volt 1.000 Ft-os mértékű is. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    A régebbi rendeletben volt,  hogy  a  piaci vásározó  tevékenység  után
fizetendő iparűzési  adó mértéke 1.000 Ft, de a jelenlegi szabályozás szerint  már nem lehet különbséget
tenni. Meg lehet állapítani 3.000 Ft, 2.000 Ft, vagy 2.500 Ft mértékben is, ahogy a képviselő-testület
dönt. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester   Eddig  ez  a  tevékenység  nem fordult  elő,  de  most  lesz  piac,  ott  is
megjelenhetnek árusok alkalmi jelleggel. 

Kugler Márta, adóügyi előadó   Az építőipari tevékenységre vonatkozott korábban a 3.000 Ft. 
Utoljára  a  csatornaépítésnél  tudtuk  beszedni,  mivel  meghaladta  a  180  naptári  napot.  Ilyen  nagy
beruházás most nem várható. 

Fuchs Henrik, polgármester   Célszerű lenne kisebb mértéket  megállapítani. Javasolja, hogy 1.000 Ft
legyen az ideiglenesen végzett iparűzési adó. Más javaslat van? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Itt két féle volt, a120 négyzetméter, ha a tulajdonos lakóhelye a lakás és még
személyenként 30 négyzetméter pluszban.  

Takács Katalin, igazgatási  csoportvezető   Jelenleg,  ha öten laktak  150 négyzetméterig volt a mentes,
és ha nyugdíjas  volt, akkor az egész. Nem sok olyan maradt, akinek kell fizetni.   A  hasznos alapterület
százalékában is meg lehet állapítani, de akkor mindenkinek fizetni kell. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ezzel a megoldással a helyi lakos nem fizet, de akik kevesebben laknak, vagy
150 négyzetméternél nagyobb volt, ő fizetett adót, de ezzel nem fog fizetni. 

Fuchs Henrik, polgármester  Ilyen nem nagyon volt, talán egy-két személy. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő    A zöldségtárolók milyen célt szolgálnak, azt  jobban meg kellene
nézni.

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Most, hogy változtatnak a rendeleten mindenkitől  új bevallást kell kérni. A
tényleges gazdálkodási célú használat ellenőrzése nem egyszerű ezeken a településeken.  

Fuchs Henrik, polgármester   Amit Csabáné Varga Anikó képviselő mondott? 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Adós  kolléganő tájékoztatása  szerint  eddig is adóztatták  az  ilyen célú
használatot. 

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, hogy a rendeletmódosítást fogadják el azzal, hogy az ideiglenes
jellegű iparűzési adó mértéke 1.000 Ft naptári naponként.  
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

                     7/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

4.   A 61/2014.(VI. 25.) képviselő-testületi határozat visszavonása 

Fuchs Henrik, polgármester  A Képviselő-testület  a 61/2014. (VI. 25.) határozatában döntött  arról,
hogy bérbeadja a B13 TEAM Kft.  részére az önkormányzat tulajdonát képező Balatonrendes, Fő u. 1.
szám alatti ingatlanban lévő négy fős apartman helyiséget. 
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A bérleti szerződés megkötése nem történt meg, mivel a Kft. nem vette igénybe az apartmant, emiatt a
képviselő-testületi határozat visszavonása szükséges. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                       78/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA

                                Képviselő-testületi  határozat visszavonásáról 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   a  61/2014.  (VI.  25.)  képviselő-
testületi határozatát visszavonja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester   
Határidő: azonnal

5.   Törvényességi felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást érintő szabályozás hiánya miatt - A folyékony 
hulladék kezelésére pályázat kiírása 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Van olyan ingatlan, amely nincs bekötve a csatornára, vagy külterület, ahol
nem épült csatorna.   Ott  is keletkezik szennyvíz és onnan szippantással viszik el.  Erre is kell helyi
rendelet, és az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltató, akivel szerződést kell kötni.  Ha feláll a
rendszer,   olyan lesz mint  a  szilárdhulladék közszolgáltatás.  Minden település kapott  törvényességi
felhívást. Első lépésként befogadói nyilatkozatot kellett szerezni egy befogadó telepről, ahol befogadják
a szennyvízet.   Minden településnek kellett   befogadói nyilatkozatot  szerezni, a  műszakis kollégák
dolgoztak ezen. Most itt tartunk, hogy ki tudjuk írni a pályázatot. 

Fuchs Henrik, polgármester    Befogadói nyilatkozat  meg van, most  pályázatot  kell kiírni. Aki nincs
rákötve  a  csatornára,  csak ezzel a  szolgáltatóval végeztetheti  a  szippantást.   Fogyasztáshoz mérten
igazolni kell nekik a szippantási mennyiséget?

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ellenőrizhető és számlával kell igazolni, másrészt a  talajterhelési díjnál is tud
fontos  lenni, olyan ingatlannál  aki nem kötött  rá  a  közcsatorna  hálózatra,  azt  a  mennyiséget  amit
igazolnak le kell vonni.  A belterületre vonatkozik, a külterületen nincs talajterhelési díj. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   Ha megszabják a szolgáltatót, akkor kompenzációt is adnak hozzá? Őt
érinti, és akivel már régen végezteti a szippantást, az alacsonyabb díjszabás alapján viszi el. Ha nem kap
kompenzációt milyen alapon szabják meg, hogy kivel szippantat? 

Fuchs Henrik, polgármester   Kettő vállalkozó végzi ezt a környéken. Nem gondolja, mivel nem jelent
akkora területet,  és nem hiszi, hogy más pályázna. Lehetőség szerint környékbeli vállalkozó végezze
elfogadható áron. 
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Dr. Szabó Tímea, jegyző  A pályázat kiírására vonatkozó határidőkre a képviselő-testületnek támpontot
ad, az alábbiak szerint:  A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 31. A borítékok bontása: 2014.
november 4.   10.00  óra.  Eredményhirdetés időpontja:  2014.  november 10.  10.00  óra  A pályázattal
ellátható közszolgáltatási időtartam:   2 év 

Fuchs Henrik, polgármester  A határidőt a Kormányhivatal október 15. napjára szabta meg. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A Kormányhivatalnak tudomása van arról, hogy a határidő nem biztos, hogy 
tartható, kérni fognak egy hónapos határidő hosszabbítást. 

Csabáné Varga Anikó képviselő   Miért két év? 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Közbeszerzési  kötelezettség  hatálya  alá  tartozik,  ha  meghaladja azt  a
bizonyos értékhatárt, most nincs rá konkrét tapasztalat,  és az értékhatárt nehéz  megbecsülni. Ha lejár a
két  év,  akkor  látható  lesz a forgalom egy évben, erre  van egyfajta számítás,  de,  hogy véletlenül se
rontsák el, ezért inkább rövidebb időre. 

Fuchs Henrik, polgármester  Erre hozzunk határozatot és kérjük a hosszabbítást? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Hozhatunk arról, hogy a pályázatot kiírtuk és kérünk egy hónap hosszabbítást.

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a pályázatot írják ki az előbb elhangzott határidőkkel.  
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

79/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA

Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Települési  folyékony  hulladék
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére”
pályázatot  ír ki,  mely pályázati  felhívás a határozat 1.  számú mellékletét képezi,  és az alábbi
időpontokkal egészül ki:
A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 31. 
A borítékok bontása: 2014. november 4.,  10.00 óra 
Eredményhirdetés időpontja: 2014. november 10. , 10.00 óra 
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam:   2 év 
A pályázatot   Balatonrendes,  Fő u.  1.   szám alatti  hirdetőtábláján,  valamint  honlapján  teszi
közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz.

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: 2014. október 15. 
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Fuchs Henrik, polgármester   A törvényességi felhívást megismerték és tudomásul vette a képviselő-
testület. A pályázatot kiírják, és javasolja, hogy  a Kormányhivataltól az október 15-i  határidőre egy
hónap hosszabbítást kérjenek.  
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

                                       80/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA

                            A törvényességi felhívás határidő hosszabbításának kérelméről

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Veszprém Megyei Kormányhivatal
törvényességi  felhívását  -  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatást érintő szabályozás hiánya tárgyában -  tudomásul vette.
A képviselő-testület a települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó pályázat kiírására a
döntését meghozta.
Kéri a Kormányhivatalt, hogy a törvényességi felhívás határidejét 2014. november  15. napjáig
hosszabbítsa meg. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester   
Határidő: azonnal

6.   A 2014. első félévi rendezvények elszámolása

Fuchs Henrik, polgármester  A rendezvények támogatásánál az 56 e Ft az, ami a ládában volt? 

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi ügyintéző    Mindent,  a  csekkes  befizetést  is  tartalmazza,  de  pontosan
megnézi. 

Fuchs Henrik, polgármester   Ő úgy emlékszik, hogy volt a csekkes befizetés, azt is tartalmazza?  

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi ügyintéző    Megnézi,  mivel  ha csak  támogatás  van ráírva,  nem tudja
eldönteni, hogy az a rendezvénytámogatás. 
  
Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, hogy a rendezvények elszámolását 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 határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA

                                 A  2014. első félévi rendezvények elszámolásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2014. első félévi rendezvények 
elszámolását elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

7.   A Bursa Hungarica  ösztöndíj pályázathoz csatlakozás  

Fuchs Henrik, polgármester  Nem tudja, hogy lesz-e majd jelentkező a pályázatra. Kinek van kérdése? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy az ösztöndíj pályázathoz csatlakozzanak. 
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

82/2014. (IX. 25.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi
fordulójához. 
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri,
hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

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

Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy a pályázati kiírást hagyják jóvá. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 
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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

83/2014. (IX. 25.)  HATÁROZATA 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: 2014. október 4. 

8.   Köztisztaságról szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester  Itt is jogszabályi módosítások vannak?  

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    Az előző ülésen módosításra került  a köztisztaságról szóló rendelet.  A
törvény alapján az önkormányzat  az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre
megküldi  a  rendelettervezetet.  A  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Felügyelőség  e rendelkezés alapján a  módosító  rendelet  tervezetét,  valamint az ahhoz megküldött
alaprendeletet  véleményezte és észrevételezte,  hogy a rendeletben több helyen is a „begyűjtés” szó
szerepel, mely fogalmat a hulladékról szóló törvény nem ismeri, ezért javasolta a  gyűjtés, összegyűjtés
fogalmak használatát.  A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a szerződéskötési kötelezettség nem
felel meg a törvény szabályainak, mivel kötelezettségüket más módon is teljesíthetik.  Vélemény még
nem érkezett.  

Fuchs  Henrik,  polgármester   Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  úgy   javasolja,  hogy  a
rendeletmódosítást 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

                                                 8/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2010. (XII.

23.) önkormányzati rendelete módosításáról
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9.   A temetőről szóló rendelet módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  Ezt a napirendet már tárgyalták. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Szervezetének
meg kellett küldeni véleményezésre, de még válasz nem jött.  

Fuchs Henrik, polgármester  Mi lenne célszerű? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Célszerű lenne elnapolni.
 
Fuchs Henrik, polgármester   Ellenőrzés is lesz a temetővel kapcsolatban szeptember 30-án  10. 45
órakor, ezért is célszerű lenne nem elfogadni. Elképzelhető, hogy a vizsgálatuk érinti a rendeletünket. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Inkább a fenntartásra fog vonatkozni az ellenőrzés. Értesítést is küldtek,
valószínű jelezni fog az ügyben, hogy ki  tudja őket fogadni. Lehetővé kell tenni az ellenőrzést. Figyelni
kell, ha találnak  hiányosságot, erre határidőt fognak kapni a rendbetételre.  

Fuchs Henrik, polgármester    Fentiekre tekintettel, és arra, hogy  az észrevétel nem érkezett  meg az
egyesülettől, halasszák el ezt a napirendet.  
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

84/2014. (IX. 25.)  HATÁROZATA 

                               A temetőről és a temetkezésről  szóló rendelet elnapolásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  temetőről és a temetkezésről szóló
19/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendelete módosítását elnapolja.

 10.  Aktuális ügyek

Fuchs Henrik, polgármester   Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sok esőzés miatt szükség volt  a
külterületi utak javítására. Három útról van szó Balatonrendes és Ábrahámhegy között.  A bányától is
kaptak segítséget,  100 e Ft körüli értékben történt javítás. 
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Kuti  Istvánné,  alpolgármester    Gazdasági  épületekhez  megjött  az  állásfoglalás,  hogy  milyen
körülményeket kell biztosítani? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Még nem. 

Fuchs Henrik,  polgármester    Már  korábban beszéltek  arról,  hogy az  első  és  második világháború
balatonrendesi hősi hallottairól megemlékeznek egy emlékmű állításával. A  vörös követ, ami a kereszt
mellett van, ezért hozatta.  Az első világháború hősi halottainak a listája meg van. A településen élő idős
emberek talán  a második világháború hősi halottairól felvilágosítást tudnak adni. 

Más nem lévén, az ülést   11.30  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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