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

Ikt.szám: 584-9/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  október 21-én  tartott
alakuló    ülésén.

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

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

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
                            
Meghívott:  Tóthné Titz Éva, aljegyző   
                   Lakos Lászlóné, Helyi Választási Bizottság Elnöke 
             
A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin  
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

Fuchs Henrik, polgármester :   Tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.  Megállapítja,
hogy a képviselő-testület  5 fővel határozatképes. 
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki, a tag delegálása  a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába napirenddel. 
  
Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1.   Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele 
3.   Polgármester eskütétele
4.   Polgármesteri program ismertetése 
5.   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7.   A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 
8.   Ügyrendi Bizottság megválasztása
9.   Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
       szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
11.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
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Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el. Kéri a testületet, hogy  aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

       Az alakuló  ülés napirendjének elfogadásáról  

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október  21-i alakuló  ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele 
3.   Polgármester eskütétele
4.   Polgármesteri program ismertetése 
5.   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7.   A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 
8.   Ügyrendi Bizottság megválasztása
9.   Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
       szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
11.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

1.   Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése

Fuchs  Henrik,  polgármester     Felkéri  Lakos  Lászlónét  a  Helyi Választási  Bizottság  Elnökét,  hogy
ismertesse a választás eredményét. 

Lakos  Lászlóné,  a   Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke  Köszöntöm  az  alakuló  ülésen  megjelenteket.
Ismertetem a választás eredményét.

A polgármester választáson négy jelölt indult.
 Fuchs Henrik
 Kovács János
 Perger János
 Oszterné Failoni Donatella

Balatonrendes névjegyzékében lévő választópolgárok száma: 125 fő,
szavazóként megjelent választópolgárok száma: 87 fő,
az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 86 db volt,
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az érvénytelen szavazólapok száma : 1 db volt.

A választás eredményes volt, 
 Fuchs Henrik 49 szavazatot,
 Kovács János 7 szavazatot,
 Perger János 15 szavazatot,
 Oszterné Failoni Donatella 14 szavazatot kapott.

A megválasztott polgármester 49 érvényes szavazattal Fuchs Henrik.

Az egyéni listás választáson 8 jelölt indult.
 Kuti Istvánné
 Tálos Géza
 Csabáné Varga Anikó
 Szőke Csabáné
 Szőke Csaba
 Piros Zita
 Perger János
 Csizmadia József

Balatonrendes névjegyzékében lévő választópolgárok száma: 125 fő,
szavazóként megjelent választópolgárok száma: 87 fő,
az érvénytelen szavazólapok száma : 1 db volt.

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként, a szavazólapon szereplő sorrendben:

Kuti Istvánné  54 szavazat
Tálos Géza   8 szavazat
Csabáné Varga Anikó 48 szavazat
Szőke Csabáné 31 szavazat
Szőke Csaba 22 szavazat
Piros Zita 49 szavazat
Perger János 38 szavazat
Csizmadia József 26 szavazat

A megválasztható képviselők száma 4 fő.

A megválasztott képviselők:

Kuti Istvánné  54 szavazat
Csabáné Varga Anikó 48 szavazat
Piros Zita 49 szavazat
Perger János 38 szavazat

A Polgármester Úr, a Képviselő Asszonyok és Képviselő Úr munkájához a Választási Bizottság nevében
sok sikert kívánok. 
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2.   Önkormányzati képviselők eskütétele 

Fuchs Henrik,  polgármester     Ezután felkéri  Lakos Lászlónét    a  Helyi  Választási Bizottság
Elnökét, hogy olvassa elő a képviselő-testület eskütételét. 

A képviselők eskütétele után Lakos Lászlóné   a  Helyi  Választási Bizottság Elnöke gratulál, majd
átadja  az esküokmányokat.

3.    Polgármester eskütétele 

Fuchs Henrik, polgármester   Felkéri Lakos Lászlónét   a  Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy
olvassa elő a polgármester eskütételét.  

A  polgármester  eskütétele  után  Lakos  Lászlóné    a  Helyi   Választási  Bizottság  Elnöke  átadja  az
esküokmányt  és gratulál.

4. Polgármesteri program ismertetése 

Fuchs Henrik, polgármester 
Tisztelt Képviselő-társaim !
Tisztelt Jegyző Nő !
Tisztelt Vendégeink !

Először is szeretném megköszönni a választópolgároknak, hogy ismét megtiszteltek minket bizalmukkal,
melyet legjobb tudásunk szerint az elkövetkező öt évben  igyekszünk megszolgálni. 
16 éve vagyok tagja Balatonrendes Község Önkormányzat Kéviselő-testületének, melyet első időszakban
képviselőként,  majd  alpolgármesterként,   megbízott  polgármesterként,  illetve  polgármesterként
képviseltem településeink érdekeit. 
Az elkövetkező időszakban polgármesteri teendőimet főállásban kívánom ellátni. Fogadóórámat a jövőben
is minden héten szerdán 14-15 óra között  tartom,  kivéve ha ebben az időszakban más önkormányzati
elfoglaltságom van. Természetesen előre egyeztetett időpontban is rendelkezésre állok. 
Javasolnám, hogy az alpolgármesteri tisztséget a jövőben is Kuti Istvánné Erzsike töltse be. 
Terveim között szerepel a képviselő-testület támogatásával a teljesség igénye nélkül: 
Legfontosabb feladatunk a közvilágítás korszerűsítése, mely  mind minőségében, mind 
költségmegtakarításában lényeges szerepet játszik. Jelenlegi költsége meghaladja az évi 4 millió forintot, 
mely a korszerűsítés után led-lámpás világítással a felére csökkenthető. A korszerűsítés megvalósítását a 
Hullám utcai önkormányzati ingatlan értékesítéséből  képzelem el. 

Nagyon  fontos  feladatnak  tartom,  hogy  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  megvalósuljon  a  71-es
főközlekedési  úton  tervezett  2  db  gyalogátkelőhely,  melyet  pályázati  támogatásból  kívánunk
megvalósítani.  Jelenleg  meglévő  rendezvényeinket  továbbra  is  megtartani  a  lakók  és  az  üdülők
segítségével,  valamint  pályázati  támogatással.  A  település  hosszú  évek  alatt  kialakított  rendezett,
virágosított  arculatának  megőrzése  a  közfoglalkoztatottak,  a  civil  szervezetek,  illetve  a  lakosság
segítségével. 

A játszótér továbbra is megvalósításra vár, melyet pályázat segítségével kívánunk megvalósítani. 
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Szeretnénk, ha végre már nemcsak  a térképeken szerepelne a balatoni kerékpárút balatonrendesi szakasza,
hanem a lehető legrövidebb időn belül állami kivitelezés keretein  belül megvalósulna. 

Szeretnénk, ha valamilyen formában újra működne a posta a községben. 

Nyitott  vagyok mind a képviselő-társaim által, mind a településünk közössége által minden községünk
fejlődését szolgáló közösséget erősítő, együtt megvalósítható javaslatokra. 
A képviselő-testület működésének eredményeképpen továbbra is szeretném, hogy a településünkön élő,
üdülő, vagy csak rövid időt itt töltő emberek, továbbra is jól érezzük magukat a Balaton-part legkisebb,
ám legszebb településén, Balatonrendesen. 

5.  Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Fuchs Henrik, polgármester  Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény értelmében
az alpolgármester  választása a képviselő-testület   hatáskörébe tartozik,  melyet titkos szavazással
kell eldönteni. 
Alpolgármesternek Kuti Istvánné képviselőt javasolja. 

Kuti  Istvánné,  képviselő    A jelölést  elfogadja és  köszöni a  bizalmat,  reméli eleget  tud  tenni a
feladatainak, szíveses és lelkesen dolgozik Balatonrendesért. Gondolja, hogy  ebből a szavazásból ki
kellene maradnia, nem tudja mi a meglátás?

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Nem kell kimaradni, a képviselő-testületnek kell dönteni, hogy kizárja
vagy sem az alpolgármestert. 

Fuchs Henrik, polgármester   Az alpolgármester választás szavazásából Kuti Istvánné képviselőnek
nem javasolja a kizárását.  Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását.  

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          88/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

              Személyes érintettség miatt szavazással kapcsolatos döntéshozatalról 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kuti  Istvánné   képviselőt
személyes érintettség címén az alpolgármester választás döntéshozatalából  nem zárja ki. 

 
Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester  
Határidő: azonnal

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző A választás  törvényes  lebonyolításához  a   képviselő-testület  tagjaiból
Szavazatszámláló   Bizottságot  kell  létrehozni,  a  szavazás  titkos  és  külön  helyiségben  kell
lebonyolítani. 
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Fuchs Henrik, polgármester A bizottság tagjául javasolja:  Csabáné Varga Anikó, Piros Zita, Perger
János   képviselőket.   A bizottság elnökének Csabáné Varga Anikó  képviselőt javasolja. Kéri a
képviselőket, hogy aki a  bizottságba  javasolt  személyekkel  egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi határozatot 

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

           89/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

    Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:

Csabáné Varga Anikó,  képviselő,
Piros Zita, képviselő,
Perger János,  képviselő.

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Csabáné Varga Anikó,  képviselőt jelöli ki.

Utasítja a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Felelős:, Csabáné Varga Anikó képviselő; Piros Zita, képviselő; Perger János, képviselő.
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester  A polgármester a szavazás idejére  szünetet rendel el. 
A szünetet  követően    a Szavazatszámláló Bizottság  Elnöke Csabáné Varga Anikó    képviselő
ismerteti a választás eredményét.

Csabáné Varga Anikó, Szavazatszámláló Bizottság Elnöke   A szavazás rendben lezajlott, mindegyik
szavazólap érvényes volt, a  szavazatokat megszámolták, és megállapították, hogy  5 igen szavazattal
Balatonrendes    község alpolgármestere Kuti Istvánné.  Gratulál az alpolgármesteri címhez. 

Fuchs Henrik, polgármester  Szavazásra teszi fel Kuti Istvánné  képviselő alpolgármesterré történő
választását. Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon, aki ezzel egyetért. 

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

            90/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

                                          Az alpolgármester megválasztásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   Kuti  Istvánnét  alpolgármesternek
megválasztotta.  A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől
vegye ki.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester   Felkéri  a  jelenlévőket,  hogy az  alpolgármester   eskütételét  állva
hallgassák végig, melyet  előolvas. 
Az eskütételt  követően  átadja részére az esküokmányt  és gratulál. 

6. Polgármester, Alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapítása. 

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse.

Dr. Szabó Tímea, jegyző    A  polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény meghatározza, a Képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs. A  polgármester tiszteletdíja a
helyettes  államtitkár  alapilletménye  alapján  kerül  kiszámításra.   Ez  alapján  a  főállású   polgármester
tiszteletdíja az 500 fő  lakosságszám  alatt   149.576 Ft, költségtérítése  22.436 Ft.  
A törvény az alpolgármester tiszteletdíját is meghatározza, itt azonban keretet szabályoz, így ezen belül a
Képviselő-testületnek van mérlegelési jogköre, és a polgármester tiszteletdíjának  70-90 %-ában állapítja
meg.  A  polgármester  főállású,  az  alpolgármester  társadalmi megbízatású,   a  társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja alapján kell számolni, amely  52.352-67.309 Ft közötti összeg, ehhez is 15 %-os
költségtérítés jár. Itt is döntést kell hozni a polgármester és az alpolgármester szavazásból való kizárásáról.
A polgármester tiszteletdíjáról szóló határozati javaslat címét javítani szükséges arra, hogy a polgármester
illetményének a meghatározásáról. 

Fuchs  Henrik,  polgármester    „Szavazzanak  arról,  ki  az,  aki  úgy gondolja,  hogy a  polgármestert  a
szavazásból kizárja, kéri kézfeltartással jelezze.”   A polgármesteri illetmény a településre nézve nem jelent
nagyobb terhet, mint a korábbi, talán 10.000 Ft-tal kevesebb is mint korábban volt. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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91/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

      Személyes érintettség miatt szavazással kapcsolatos döntéshozatalról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik  polgármestert
személyes érintettség címén a tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos  döntéshozatalából
nem zárja ki. 

 
Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester  A főállású  polgármester illetménye   500 fő  lakosságszám  alatt   149.576 Ft,
költségtérítése az illetményének 15 %-a,   22.436 Ft.  Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

                         A polgármester  illetményének  megállapításáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik,  főállású  polgármester
illetményét  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján havi 149.576,- Ft-ban állapítja meg. 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22.436,- Ft, - illetménye 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel
történő kifizetése iránt.

Felelős: Kuti Istvánné,  alpolgármester
Határidő: azonnal

 
Fuchs Henrik, polgármester   Itt is ugyanezt kéri az alpolgármester esetében. Aki arról szavaz, hogy
kizárják, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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93/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

     Személyes érintettség miatt szavazással kapcsolatos döntéshozatalról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kuti  Istvánné  alpolgármestert
személyes érintettség címén a tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos  döntéshozatalából
nem zárja ki. 

 
Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal
  

Fuchs  Henrik,  polgármester    Javasolja,  hogy  az   alpolgármester  tiszteletdíját  a  társadalmi
megbízatású  polgármester  tiszteletdíjának   70  %-ában  állapítsák  meg,  amely   52.352  Ft  és
költségtérítése  ennek  15  %-a    7.853  Ft.  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

94/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 
          

                                    Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Kuti Istvánné, társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban:  Mötv.)  80.  §  (2)  bekezdése alapján havi  52.352  Ft-ban (a  társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja  70 %-ának megfelelő összeg) állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta  7.853 Ft, - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi rendszerességgel
történő kifizetése iránt.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

7. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  Az anyagban részletesen benne van, miket érintenek a változások.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Kiegészíti  azzal,  hogy az  SZMSZ-ben szerepel,  hogy a  polgármester  a
megbízatását  társadalmi megbízatásban  látja  el,  ezt  kell  javítani,  mivel  a   polgármester  a  tisztségét
főállásban látja el, és ezzel a rendelettervezetet szükséges kiegészíteni. 

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, hogy az SZMSZ módosítását a kiegészítéssel fogadják el.
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Kéri a testület kézfeltartással történő  szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                        9/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013. (X. 01.) önkormányzati

rendelete módosításáról

8. Ügyrendi Bizottság megválasztása 

Fuchs Henrik, polgármester    A választást követően harminc napon belül vagyonnyilatkozatot  kell tenni.
Az  Ügyrendi  Bizottság  ellenőrzi  a  vagyonnyilatkozatokat  és  a  bizottságban  nem  vehet  részt  az
alpolgármester és a polgármester.  Elnökének javasolja Csabáné Varga Anikót,  tagjainak Piros Zita  és
Perger János képviselőket. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ez esetben az eskütétel okafogyott, mivel nincs külső tagja a bizottságnak. 

Fuchs Henrik, polgármester  Kéri a testület kézfeltartással történő  szavazását,  amennyiben  egyetért  az
Ügyrendi Bizottság tagjaival. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

               95/2014. (X. 21.)  HATÁROZATA 

                                           Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról 

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
 elnökévé: Csabáné Varga Anikó, képviselőt  
 tagjává : Piros Zita és Perger János képviselőket  választja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
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Fuchs Henrik, polgármester   A  képviselők részére  a korábban érvényben lévő  havi  20.000 Ft összegű 
tiszteletdíjat javasolja. Kinek van eltérő javaslata ?  Amennyiben nincs, ezt a javaslatot teszi fel szavazásra. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                          10/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelete 

a képviselők tiszteletdíjáról 

10. Tájékoztatások  (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel)

   
Dr. Szabó Tímea, jegyző   Tájékoztatja a képviselőket, hogy a választást követő hat hónapon belül meg
kell határozni a gazdasági programjukat, azért  fontos, mivel a település helyzetét, mutatóit  elemezve a
célokat kell meghatározni a következő ciklusra.  Ez az időszak, amikor lehet  dönteni a feladatátvállalásról
a nagyobb teljesítőképességű önkormányzatnál. Itt  nem ismer olyan tervet, hogy erre sor kerülne.  
Az összeférhetetlenségi szabályokat  át  kell tekinteni,  és  ha van,  akkor  harminc napon belül meg kell
szüntetni, az ülés után a képviselőknek ezzel kapcsolatban tájékoztatót  ad át.  A képviselőknek harminc
napon belül vagyonnyilatkozatot  kell tenniük.   Új szabály, hogy a  képviselők kötelesek részt  venni a
Kormányhivatal által szervezett  képzésen, amely Tapolcán november 11-én lesz, az anyag az ülés előtt
kiosztásra került. Ha valaki nem tud elmenni, annak januárra biztosítanak pót időpontot.  

11.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Fuchs Henrik, polgármester    Megkeresés érkezett  a Társulási Tanácstól, hogy delegálni kell egy főt a
Társulási  Tanácsba.  Korábban  ezt  a  polgármesterek  látták  el,  ezért  javasolja,  hogy  a  polgármestert
delegálják.  Ha nincs eltérő javaslat, akkor  kéri a testület kézfeltartással történő  szavazását, amennyiben
ezzel egyetért. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

96/2014. (X. 21.) HATÁROZATA

11



A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába  Fuchs Henrik,  polgármestert  delegálja.

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére
küldje meg.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014. november 12. 

Fuchs Henrik,polgármester:  Az ülést  14.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 
Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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