
 

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

Ikt.szám: 584-10/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  november  26  -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  
Piros Zita, képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Perger János, képviselő
 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
Meghívott: Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó az 1., 2. napirendekre 
                              
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  13.00
órakor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú  képviselő-testületből   4  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. 

Ismerteti a  napirendet:

1.   A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2.    2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
3.    Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
4.    Folyékony hulladék kezelésére érkezett pályázatok elbírálása 
5.    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati 
       rendelet megalkotása
6.    2015. évi munkaterv elfogadása   
7.   A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
8.   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
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9.   Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 
rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
 tekintettel

10.  Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának 
 véleményezése 

11.  Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérésekre érkezett 
 ajánlatok elbírálása 

12.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a 
       közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 
       önkormányzati rendelet módosítása
13.  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   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

         97/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

                    A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 26 -i   nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
2.    2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
3.    Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 
4.    Folyékony hulladék kezelésére érkezett pályázatok elbírálása 
5.    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati 
       rendelet megalkotása
6.    2015. évi munkaterv elfogadása   
7.   A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 
8.   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
9.   Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 

rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
 tekintettel

10.  Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának 
 véleményezése 

11.  Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérésekre érkezett 
 ajánlatok elbírálása 

12.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a 
       közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 
       önkormányzati rendelet módosítása
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13.  Aktuális ügyek 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik,  polgármester    A képviselő-testületi  határozatokról  szóló  tájékoztatást  a  képviselők
megkapták. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a  határozatok végrehajtásáról  szóló tájékoztatót   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

98/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

                                          A  képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról

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   határozatok  végrehajtásáról   szóló  tájékoztatót
elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester  
Határidő: azonnal

1.       A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester    Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  2014.  évi  költségvetési
rendeletének  módosítására  a  beérkezett  többletbevételek  és  a  kiemelt  előirányzatok  közötti
átcsoportosítások miatt kerül sor. 
Kinek van kérdése?   Amennyiben nincs úgy,  javasolja,  hogy a  költségvetési  rendelet  módosítását
fogadják el. Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2014. (XII. 05. ) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
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2.       2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  Az önkormányzat  elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzési tervét, melyben
az ellenőrzés tárgyaként a pénzkezelésről szóló szabályzat ellenőrzése került megjelölésre. 

Tekintettel  arra,  hogy  az  Állami  Számvevőszék  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  egyik
önkormányzatánál a szabályzatok ellenőrzését jelölte ki célul, ezen okból a szabályzat belső vizsgálata
okafogyottá  vált,  illetve  szükség  van  a  belső  ellenőrzési  terv  módosítására,  melyre  a  következő
javaslatot  tette  a hivatal:    A  költségvetési rendelet,  tájékoztatási kötelezettség szabályszerűségének
ellenőrzése
Javasolja, hogy az ellenőrzési tervet  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

99/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

                            A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosításáról 

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési terv módosítását jóváhagyja.

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

Fuchs Henrik,  polgármester       A 2015.  évre  vonatkozó  belső  ellenőrzés  a  zárszámadási rendelet,
tájékoztatási kötelezettség szabályszerűségének ellenőrzését  tartalmazza. 
Javasolja, hogy az ellenőrzési tervet  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

100/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 
                 
                                     A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervről

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.

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

3.    Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása 

Fuchs  Henrik,  polgármester  Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  úgy  javasolja  elfogadni  az
előterjesztés szerint.    

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző Meg kell állapítani a  kérelmek benyújtási határidejét  és  a  jövedelemhatár
mértékét.  A  rendeletben  az  előző  évben  a  kérelmeket  január  15.  napjáig  kellett  benyújtani.  A
támogatásra azok voltak jogosultak, akiknek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg
az  öregségi  nyugdíjminimum 130  %-át  (azaz  37.050  Ft-ot).  Az előző  évek tapasztalatai  alapján a
jogosultsági jövedelemhatár meghatározásánál érdemes lenne figyelembe venni, hogy a rangsorolásnál
elsőbbséget élvez az is, aki lakásfenntartási támogatásra jogosult. A lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság jövedelemhatára az öregségi nyugdíjminimum 250%-a, ami 71.250 Ft. Tehát, amennyiben a
jövedelemhatár  az  öregségi  nyugdíjminimum  200  %-a  marad  a  támogathatók  köréből  kiesik  a
lakásfenntartási támogatásra jogosultak azon része, akiknél a jövedelem magasabb.  

Fuchs Henrik, polgármester   Tavaly négy fő részére nyújtottak szociális célú tűzifa támogatást. Az idei
évben hat köbméter fát kapnak, hat személyt tudnak támogatni. Vehetik feljebb a jövedelemhatárt, hogy
többen be tudják adni.  A jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a legyen, és a kérelmeket
január 15-ig kell benyújtani. Javasolja, hogy a rendeletet fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                12/2014.(XII. 05.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról

4.    Folyékony hulladék kezelésére érkezett pályázatok elbírálása 

Fuchs Henrik, polgármester  A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a
folyékony hulladék  szállítási  közszolgáltatás  tekintetében  rendeletet  szükséges  alkotni.  A  rendelet
elfogadásához szükséges közszolgáltató kiválasztása, amely pályázat útján történik. 
A pályázati kiírásban megjelölt 2014. 10.31.-i beadási határidőig 1 db. pályázat érkezett  be, melynek
bontása 2014. 11.05.-én megtörtént.
A pályázó neve: Németh László egyéni vállalkozó 8300 Tapolca Véndeki u. 25.  

Kuti Istvánné, alpolgármester   A rendelettervezet 2. pontja szerint 24 órán belül a szolgáltató  elvégzi a 
szolgáltatást, utána van a szerződéstervezetben 72 óra van. Véleménye szerint ez nyári időszakban sok 
idő. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A közszolgáltatási szerződést kell javítani, a pályázati kiírásban is 24 órát 
vállalt.  
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Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat elbírálásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  folyékony  hulladék  elszállítására
kiírt  pályázati  eljárást  eredményesnek  nyilvánítja,  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződéstervezetet elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést Németh    
László 8300 Tapolca Véndeki u. 25. szám alatti egyéni vállalkozóval kösse meg, amennyiben a  
pályázatából hiányzó adatokat pótolja legkésőbb 2014. december 15-ig.

Felelős:  Fuchs Henrik,polgármester 
Határidő: 2014. december 15.

5.      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati 
 rendelet megalkotása

Fuchs Henrik, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. Kinek van kérdése? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2014. (XII. 05. ) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 

Fuchs Henrik, polgármester    Javasolja,   hogy   a   nem   közművel   összegyűjtött      háztartási
szennyvízkezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú törvényességi felhívásról szóló
határozati javaslatot  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  :
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása tárgyú törvényességi felhívásról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú a Veszprém
Megyei  Kormányhivatal,  Főigazgató  által  VEB-004/1105/2014.  számon  tett  törvényességi
felhívással egyetért.
A  törvényességi  felhívás  alapján  a  következő  intézkedést  teszi:  megalkotja  a  nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendeletet. 
Utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Főigazgatót  tájékoztassa.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014. december 5. 

6.    2015. évi munkaterv elfogadása   

Fuchs Henrik,  polgármester  A munkatervben szeptemberre  van beírva a  közmeghallgatás,  tavaszi
időpontban  jobb  lenne  megtartani,  mivel  a  nyaralótulajdonosok  ősszel,  amikor  tartják  a
közmeghallgatást, már nincsenek itt. 
Javasolja, hogy májusban legyen a munkatervben szerepeltetve. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

                                              A 2015. évi munkaterv elfogadásáról 

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervet elfogadja. 

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

7.   A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára 

Fuchs Henrik, polgármester   Az anyaggal kapcsolatban kinek van kérdése? 
Amennyiben nincs,  úgy javasolja,  hogy a  határozati  javaslatot  fogadják  el  az  előterjesztés  szerinti
körzethatár besorolással. 
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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

104/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által  elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó
tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:
A képviselő-testület  elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást.

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település jegyzőjének
nyilvántartásában Balatonrendes lakóhellyel,  ennek hiányában tartózkodási  hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje
meg.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2014. november 28.

8.   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Fuchs Henrik,  polgármester  A megállapodás módosítását  az a  körülmény tette  szükségessé ,  hogy
Tapolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és  Raposka  Község  Önkormányzat  Képviselő  -
testülete  a  Társulási  Megállapodásban  meghatározott  6   hónappal  előbb  2014.  június  30.  napjáig
döntöttek  a  Társulásból való kilépésükről 2015.  január  1.  napjával. A döntésekről  szóló  képviselő-
testületi határozatokat a társulás elnökének megküldték.
A  két  település  kilépési  szándékának  bejelentése  a  Társulási  Megállapodás  módosítását  teszi
szükségessé. Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

             A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás   Társulási Megállapodás módosításáról
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Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának  módosítását elfogadja.

Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
 
Felelős: Fuchs Henrik, polgármester  
Határidő : azonnal , illetve folyamatos

9.   Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 
rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 
tekintettel

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

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    A Veszprém Megyei Kormányhivatal  Tapolcai Járási  Hivatal  Hatósági
Osztálya  a  településen a  temetőfenntartás  és  üzemeltetés  helyszíni ellenőrzését  bonyolította  le.  Az
ellenőrzés most első lépésben egy tényfeltáró ellenőrzés volt.  Az ellenőrzés során feltárásra kerültek
azok  a  hiányosságok,  melyek a  jogszabályból adódóan,   nem vagy nem megfelelő módon kerültek
ellátásra.  Tehát van mit javítani és  jövőre megpróbálnak rajta úrrá lenni. 
A  rendeletmódosítás  egyik  része  a  szociális  temetés,  melyre  az  önkormányzatnak  rendeletalkotási
kötelezettsége  van.   Nincsenek tapasztalati  adatok,  nem látja hogyan fog  működni.  A költségvetés
tervezete  szerint  a  2015.  január  1-i  határidőt  kitolják   2016.  január  1-re.  Január  1-től  szól  a
kötelezettség, fogadják el így, ha még sem kell, akkor hatályon kívül lehet helyezni. 
A másik része a díj felülvizsgálata, ami levettek a napirendről, mivel a fogyasztóvédelmi érdekképviselet
nem küldte meg a véleményét, telefonon nem érte el az illetékest,  e-mailt is küldött,  de választ nem
kapott. Nem mondja, hogy vegyék le a napirendről. Javasolja elfogadásra a testületnek. 
Hozzáfűzi még, hogy a térképes munkákat folytatják jövőre. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a rendeletmódosítást. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2014.(XII. 05.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2003. 
                          (XI. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

10.  Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának 
véleményezése 

Fuchs Henrik, polgármester  Az előterjesztésben le van írva, hogy miért van szükség a térítési díjról
szóló rendelet módosításának véleményezésére.   
Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

            Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának 
                                                                   véleményezése 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  egyetért  az  előterjesztés  szerint
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  fenntartású
konyháról  biztosított  gyermekétkeztetés  igénybevételéről,  intézményi  térítési  díjának
megállapításáról szóló 5/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításával, és azt elfogadásra
javasolja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  Nagyközség
polgármesterét értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

11.  Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérésekre érkezett 
 ajánlatok elbírálása 

      
Fuchs  Henrik,  polgármester  A  Balatonrendes  0237/2  hrsz-ú  ingatlanon  levő  hulladéklerakón  a
rekultiváció első üteme lezárult, a végleges felületi záró réteg kialakításáig, legkésőbb 2035-ig a lerakón
kialakított  vízkutak,  csurgalékvíztároló  és  gázkutak  mérését  az  egységes  környezethasználati
engedélynek megfelelően kell végezni. A kivitelező a vízmintákat megveszi a kialakított  kutakból, az
önkormányzat feladata a gáz illetve a csurgalékvíz megméretése.
A méréseket az eddigi tapasztalatok alapján legolcsóbban a Kormányhivatal, valamint a Hydra 2002 Kft 
végzi. A méréseket 2014. december 31-ig el kell végezni.  

Kuti Istvánné, alpolgármester   Hány évig kell a méréseket végezni? 

Fuchs Henrik, polgármester  Sokáig, próbálkoztak már és a konzorcium is próbálkozott már, hogy ne
kelljen annyiszor  mérni,  de  ők  egységes  jogszabályokat  alkalmaznak.  A bezárt  hulladéklerakóra  is
ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint a működőre. 
Javasolja, hogy a vízmintavételt rendeljék meg. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA
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                                  Balatonrendes csurgalékvíz gyűjtő vízminta vételéről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve  Kémiai  Toxikológiai  Laboratóriumi  Osztály  (8200
Veszprém, József A. u. 36.) árajánlatát a balatonrendesi kommunális hulladéklerakó csurgalékvíz
tározóban lévő vízminta vételére és bevizsgálására elfogadja,  és 71.500 Ft + ÁFA összegben a
munkálatok elvégzését megrendeli. 

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

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a gázfigyelő kutak mintavételezésére a  Hydra 2002. Kft. 
ajánlatát fogadják el 160.000 Ft+Áfa összegben. Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon, 
amennyiben ezzel egyetért.  

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

Balatonrendes  hulladéklerakó gázfigyelő kútjainak mintavételéről

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hydra 2002 Kutató,  Fejlesztő  és
Tanácsadó  Kft.  (8200  Veszprém,  Óváros  tér  14.)  árajánlatát  a  balatonrendesi  kommunális
hulladéklerakó depóniagáz figyelő  kút  gázminta  vételére  és  bevizsgálására,  valamint  a  minta
kiértékelésére elfogadja, és a munkálatok elvégzését 160.000 Ft + ÁFA összegben megrendeli. 

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

12.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a 
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati
rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző Az előző tervezett ülésen módosításra került  rendelet. A módosító rendelet
tervezet  előkészítése során sajnos elírás történt,  amelynek következtében nem a rendelet  17.  § (19)
bekezdése, hanem (9) bekezdése került hatályon kívül helyezésre. E hibát oly módon tudjuk javítani, ha
egy  módosító  rendelettel  a  hatályon  kívül  helyezzük,  az  eredetileg  is  célzott  (19)  bekezdést,  és
kiegészítjük a 17. §-t  egy (9) bekezdéssel, mely ugyanúgy fog szólni, mint a hatályon kívül helyezés
előtt.

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a rendeletet. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2014. (XII. 10.) 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

13. Vegyes ügyek 

Fuchs Henrik, polgármester   Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat
közös  önkormányzati  hivatal  alakítása  miatt.  Kérik  a  képviselő-testületet,  hogy  a  csatlakozási
szándékunkról tájékoztassuk őket. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy Ábrahámhegy,  Balatonrendes,
Salföld és Révfülöp önkormányzatokat keresték meg. 

Fuchs Henrik, polgármester   Köszönik a lehetőséget, de nekik a jelenlegi közös hivatal megfelelő.
Javasolja, hogy ne csatlakozzanak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata által létrehozandó közös
önkormányzati hivatalhoz.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2014. (XI. 26.) HATÁROZATA

         Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereséséről Közös Önkormányzati Hivatal 
                                                          alakítása tárgyában

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Badacsonytomaj  Város
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  által  történt  megkeresésére,  amely   Közös
Önkormányzati Hivatal alakítására vonatkozott, az alábbiak szerint döntött: 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nem  kíván  csatlakozni
Badacsonytomaj Város Önkormányzata által létrehozandó Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal 
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Kuti  Istvánné,  alpolgármester    A  hulladékgyűjtőre  lehet-e  kérni  feliratot,  csak  a  műanyag
hulladékgyűjtön van, így a lakók nem tudják, hogyan dobják be a szemetet.  

Fuchs Henrik, polgármester  Más nem lévén  az ülést   14.00  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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