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

Szám: 567-2/2016/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2016. február 16. napján 11:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  Kultúrház hivatali helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Kuti Istvánné alpolgármester

Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő

                          
 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  4
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Piros Zita képviselő jelezte, hogy nem tud részt
venni a mai ülésen. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat  tárgyalják meg. Aki a
napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

A 2016. február 16-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 16-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester
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II.  A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

III.  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

IV.   Egyes  kitüntetések  alapításáról  és adományozási rendjéről szóló  rendelet
módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

V.  2016. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

VI.  2016. évi rendezvényterv
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

VII.  Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

VIII.  Egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

IX.   Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó   Egyesület  együttműködési  megállapodás
kérelme
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

X.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XI.  Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
meghatározása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XII.  Vegyes ügyek

Fuchs Henrik, polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja, hogy tárgyalják meg a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést.  Kérdése,  hozzászólása  van  ezzel
kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki a jelentést el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

I. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Elég részletes tájékoztatást kaptak az
előterjesztésben. Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs, először a költségvetési rendelet elfogadását tenné fel
szavazásra, aki a költségvetést el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Ezen  a  napirendi ponton  belül van még  egy határozati  javaslat  az
adósságot keletkeztető és a saját bevételek állományáról. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2016. (II. 16.) HATÁROZATA
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Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról 

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

Saját bevételek összege:
2016.  26.010 ezer Ft
2017.  12.150 ezer Ft
2018.  11.900 ezer Ft
2019.  11.550 ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2016. 0 Ft
2017. 0 Ft
2018. 0 Ft
2019. 0 Ft

II.  A helyi adókról szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik,  polgármester:  itt  előzetesen már foglalkoztak  vele,  hogy módosítanák az iparűzési
adórendeletet a szerint, hogy a védőnő, illetve a háziorvos mentességet kapnának. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  a  korábbi  testületi  döntést  és  rendelettervezetet  megküldték  a
Miniszterelnökségnek és úgy tűnik az az elvük, hogy mindent bele kell venni a rendeletbe, még azt is,
amit központi jogszabályban is benne van. A jogszabályszerkesztési szabályok szerint nem kellene, de
mivel ők hagyják jóvá, ezért az általuk javasoltakkal kiegészítésre került a rendelettervezet, amit újra el
kell fogadni, újra meg kell küldeni nekik, és talán majd a következő testületi ülésen meg tudják alkotni a
rendeletet. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben  nincs,  aki  egyetért  az  előterjesztésben  foglalt  határozati  javaslat  elfogadásával,  az
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2016. (II. 16.) HATÁROZATA
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Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó
mentességről szóló rendelettervezet tartalmáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  háziorvos,  védőnő  vállalkozó  számára
mentességet  kíván  biztosítani  az  iparűzési  adó  alól  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  -
Miniszterelnökség  Támogatásokat  Vizsgáló  Iroda  észrevételének  megfelelően  módosított  -
rendelettervezetben foglaltak szerint. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelettervezet Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Irodája
részére történő megküldésére.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2016. február 29. 

III.  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester: a  kormányzati  funkciók  változása  miatt,  illetve  törzskönyvi
nyilvántartásnak kell, hogy megfeleljenek, ezért szükséges a rendelet módosítása. 
Kérdése, hozzászólása van valakinek?

Amennyiben nincs, javasolja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet elfogadását.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

IV. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester:  azért  kérte a Hivataltól a rendeletmódosítást,  mert a rendeletben meg
volt pontosan határozva, hogy a Balatonrendesért Emlékplakett hogyan néz ki. A legutolsó alkalommal,
amikor átadásra került a doktor úr részére az Emlékplakett, egy másik cég készítette el, ahol olcsóbban
és szép, jó minőségben készítették el, de nem pajzs alakú. Úgy gondolja, hogy a jövőben is ettől a cégtől
kellene rendelni, ezért szükséges a rendeletben módosítani a plakett leírását.
Kérdése, hozzászólása van valakinek?
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Amennyiben nincs, javasolja az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet elfogadását.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete 

az egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről szóló 
9/2010. (VIII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

V.  2016. évi közbeszerzési terv

Fuchs Henrik, polgármester:  mivel már többször beszéltek róla, illetve szeretnék is a közvilágítást
korszerűsíteni,  ezért  gondolta,  hogy célszerű  lenne már most  az  év elején ezt  betervezni,  illetve a
közbeszerzési tervben szerepeltetni, ha esetleg az idei évben megvalósulna. 
Kérdése, hozzászólása valakinek?

Amennyiben nincs, aki az előterjesztés szerinti közbeszerzési tervet el tudja fogadni, az kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

A 2016. évi közbeszerzési tervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Megbízza a polgármestert,
hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

VI.  2016. évi rendezvényterv 
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Fuchs  Henrik,  polgármester: az  első  rendezvényen  már  túl  vannak.  Az  utolsó  két  rendezvény
időpontját  nem  egyeztette  le,  de  azokat  nem  hétvégén  szokták  megtartani.  A mandulafa  ültetés
november 12-re van tervezve, ezzel kapcsolatban inkább egy hétköznapi napot javasolna. 
Kérdés, hozzászólás?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: a maga részéről egyetért azzal, hogy hétköznap legyen. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: ez azért időjárás függő is, meg szoktak határozni egy dátumot és az
időjárásnak  megfelelően megtartják  a  rendezvényt.   Úgy emlékszik  módosították,  hogy nem a  80
éveseknek, hanem a 70 éveseknek ültetnek fákat. 

Fuchs Henrik, polgármester: nem módosították, csak beszéltek róla. Van egy olyan szokás, hogy a 80
éveseknek mandulafát ültetnek. Célszerű lenne az életkort  lecsökkenteni. Ez eredetileg civil egyesület
kezdeményezésére jött létre, csak az Önkormányzat mellé állt. A jövőben ezt önkormányzati területen
fogják véghezvinni, mert a templomkert már nem lesz alkalmas erre. A kezdeményező civil szervezet
megszűnt, a jövőben az önkormányzat viszi tovább ezt az ültetést. Ki fog alakulni egy olyan zöld terület,
ahová jó is lenne fákat ültetni, ezért  ezt  össze is tudják vonni ezzel. El kellene dönteni, hogy most
levigyék 10 évet, és akkor a 70 éveseknek ültetnek, de akkor mondják azt, hogy az idei évben mindenki
kap, aki 70 és 80 év között  van, a jövőben pedig a 70 éveseknek. Területként pedig azt a 4000 m2-es
zöld területet jelölnék ki. Időpontként pedig javasolja a november 9-ét megjelölni, ha pedig az időjárás
közbeszól, akkor más időpontban tartják meg. 
A hősi halottakról szóló megemlékezés időpontját javasolja november 16. nappal meghatározni. 
Ezen kívül az adventi gyertyagyújtás rendezvény megszervezésében nem vesz részt civil szervezet. 
Ezekkel a módosításokkal, aki a rendezvénytervet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

2016. évi rendezvénytervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi rendezvénytervezetet  az alábbi
módosításokkal fogadja el:

1. A mandulafa ültetés a 2016. évtől a 70 évesek számára történik, azzal, hogy 2016. évben a 70 –
80 életév közötti életkorú lakosok részére kerül sor faültetésre, az önkormányzat által e célra
kijelölt zöldterületen. A rendezvény időpontja: 2016. november 9.

2. A hősi halottakról való megemlékezés rendezvény időpontja: 2016. november 16.
3. Az adventi gyertyagyújtás rendezvény szervezője az Önkormányzat.

VII.  Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatásának elszámolása
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Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztésből is kitűnik, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület
az 50.000.- Ft-ot támogatással, a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja az 50.000.- Ft-
ról,  valamint  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  részére  adott  5.000.-  Ft
támogatással elszámolt. Volt még egy támogatott,  a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület,
aki a teljes támogatási összeget,  az 50.000.-  Ft-ot  visszafizette az Önkormányzat számlájára, mivel a
tavalyi év folyamán bejelentette a megszűnést. Erről írásos tájékoztatást nem kaptak, ezért fel kellene
venni a  kapcsolatot  a  volt  elnök asszonnyal,  hogy ezt  legyenek szívesek az  Önkormányzat  részére
megküldeni. A támogatás visszafizetése megtörtént a részükről, csak az írásos tájékoztatást  kérnék a
megszűnésről.
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki elfogadja az elszámolásokat a kiegészítéssel együtt, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: aki a Nők a Balatonért Egyesület támogatásának az elszámolását el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja támogatásának elszámolásáról

8



Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület
Balatonrendesi Csoportja (8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: aki a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának
az elszámolását el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Veszprém Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  (8200  Veszprém,  Dózsa  György  út  31.)  részére  nyújtott,  2015.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester: aki  egyetért  a  Rozmaring Ág Balatonrendes  Jövőjéért  Egyesülettel
kapcsolatban megfogalmazott javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért
Egyesület részére 2015. évben nyújtott támogatás visszafizetését tudomásul veszi, elfogadja. 
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Felkéri  a  Jegyzőt,  hogy az  Egyesület  volt  elnökével vegye  fel a  kapcsolatot  az  ügyben,  hogy az
Egyesület megszűnésének tényét szíveskedjen írásban igazolni. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: 2016. március 5.

VIII.  Egyesületek támogatási kérelme

Fuchs Henrik, polgármester:  az idei évben is az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület, illetve a Nők a
Balatonért  Balatonrendesi  Csoportja  kért  támogatást.  Megkereste  még  az  Önkormányzatot  a
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akik szeretnének egy együttműködési megállapodást kötni, de
ezt a következő napirendi pontban fogják tárgyalni.
Jelen állás szerint  kettő  civil szervezet  támogatási  kérelme van a  Testület  előtt,  akiket  korábban is
támogattak. A költségvetésben tervezve is van a támogatásuk. 
Kérdés, hozzászólása valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  amennyiben nincs,  a  maga  részéről  továbbiakban  is  szeretné  őket
támogatni. Mindkét civil szervezetet 50-50.000.- Ft összeggel javasolja támogatni. 
Aki  el  tudja  fogadni,  hogy  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesületet  50.000.-  forinttal  kerüljön
támogatásra, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.)  alapján elhatározza,  hogy a Ábrahámhegy Polgárőr  Egyesületet  (Székhely: 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi  u.  13.)  (továbbiakban:  Egyesület)   egyszeri  50.000,-  Ft-tal,  azaz  Ötvenezer  forinttal
támogatja.  

A támogatás kifizetése egyösszegben, utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés
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Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2016. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

Fuchs Henrik, polgármester: Aki eltudja fogadni, hogy a Nők a Balatonért Egyesületet Balatonrendesi
Csoportja 50.000.- forint támogatást kapjon, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

19/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) alapján elhatározza, hogy a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportját (Székhely: 8255
Balatonrendes,  Révfülöpi  u.  8.)  (továbbiakban:  Egyesület)  egyszeri  50.  000  Ft-tal,  azaz  ötvenezer
forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél  kormányzati  funkciója: 011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
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Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2016. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

IX.  Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás kérelme

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  megkereste  az
Önkormányzatot  egy  esetleges  együttműködési  megállapodás  megkötésének  reményében.  A maga
részéről mindenképpen támogatni tudja, hogy létrejöjjön az együttműködés. 

Dr. Szabó Tímea,  jegyző: a  megállapodás  tervezetben a 6.  pontban szerepelnek az Önkormányzat
vállalásai. Nincs benne olyan kötelezettség, ami teljesíthetetlen lenne.

Fuchs Henrik, polgármester: ráadásul tudják, hogy ez szükséges is lenne. Most már rendezvényekre
elő is írják a katasztrófavédelem jelenlétét  is. Azok az emberek, akik önkéntesen feláldozzák a saját
szabadidejüket,  sokszor  még  a  testi  épségüket  is  kockáztatják  a  lakosságért,  úgy gondolja,  hogy
becsülendő dolog. Mindenképpen támogatásra javasolja a megállapodás megkötését,  valamint anyagi
támogatás nyújtását is. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: úgy lehet, hogy a Testület kimondja, hogy szeretne együttműködni és egyben
felkéri az Egyesület elnökét, hogy legyen szíves benyújtani a támogatás iránti kérelmét. Ezzel is jelzi az
Önkormányzat, hogy lenne olyan nagyvonalú, hogy akár támogatást is nyújtana. 

Fuchs Henrik, polgármester:  az előzetesen elfogadott  költségvetés erre lehetőséget is biztosít, mert
úgy lettek tervezve a támogatások. Javasolja az Együttműködés Megállapodás tervezet elfogadását.

Kéri, aki egyetért a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás
megkötésével, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

20/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel való együttműködési megállapodás megkötéséről
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  együttműködési  megállapodást  köt  a
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8254 Kővágóörs, Dózsa György u. 1.) a mellékletben lévő
adattartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felkéri az Egyesület elnökét, hogy a támogatás iránti kérelmét nyújtsa be a Képviselő-testületnek. 

Felelős:   Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2016. március 16.,  illetve a támogatás iránti kérelem benyújtását követő  soron következő
testületi ülés

X.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Fuchs Henrik, polgármester:  az előterjesztésben az szerepel, hogy 11 nap szabadságot vett igénybe,
azt is az idei évben. Itt jelezné, hogy nem 11 nap volt, hanem 2015. évben volt még június 29. és 30.,
július 2. és 3., augusztus 14. és 17., augusztus 18. és 19., valamint augusztus 31. Ez még plusz 9 nap.
Ezekkel a napokkal is csökkenteni kellene az idei szabadság napjainak a számát. Biztosan ki voltak írva
ezek a napok is, nem tudja, hogy ez miért nem szerepel. 

Dr. Szabó Tímea,  jegyző:  minden bizonnyal az  új bérszámfejtő  rendszerre  való áttérés  okozhatta,
illetve annak nem mindig tökéletes működése. Ennek mindenképpen utána fognak nézni. Ez azt jelenti,
hogy 9 nappal kevesebb szabadság ütemezéséről kell ma döntést hozni. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: ez a szabadság pénzre nem váltható át?

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: átváltani nem lehet.  A jogviszony megszűnésekor,  ha  van bent  maradt
szabadság, akkor azt ki kell fizetni. Itt  a jogviszony megszűnésnél, azoknál a polgármestereknél, ahol
újra választották őket az előző választásoknál, ott  volt mód arra, hogy az előző ciklusból megmaradt
szabadságokat pénzben megváltsák. Ez jöhet majd szóba a ciklus lejártát követően. 

Fuchs Henrik, polgármester:  ez fent állt a hivatali dolgozókkal is pl. Ábrahámhegy kiválása esetén.
Tehát 58 napot kell ütemeznie, ezek alapján az alábbi javaslata van:  március hónapban 5 nap, április
hónapban 5 nap, május hónapban 5 nap,  június hónapban 5 nap,  július hónapban 7 nap, augusztus
hónapban 8 nap, szeptember-október-november hónapokban 5-5-5 nap, december hónapban 8 nap. 

Aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

21/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

A polgármester 2016. évi szabadsága ütemezéséről
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik,  polgármester  2016.  évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-   március, április, május, június, szeptember, október, november hónapokban havi 5 nap, 
-   július hónapban 7 nap
-   augusztus hónapban 8 nap
-   december hónapban 8 nap.

XI.   A Balaton-felvidéki  Szociális  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjának
meghatározása

Fuchs Henrik, polgármester:  szeretne tájékoztatást kérni az előterjesztésről.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  a  Tapolcai  Társulás  által  ellátott  szolgáltatások  térítési  díjának
véleményezésénél a szociális étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról és a támogató szolgáltatásról van
szó. Az anyagban a 2. mellékletben szerepel, hogy mennyi ezeknek a szolgáltatásoknak az intézményi
térítési díja. Azonban ezek nem feltétlenül teljes összegben érvényesülnek, mert a Társulás a 3. számú
mellékletben  szereplő  kedvezményekről  döntött.  Érdeklődött  a  Szolgálatvezető  asszonytól,  aki
elmondta,  hogy a szociális étkeztetésnél 25%-os kedvezményt fogadtak el, ez 607,-  Ft-os tényleges
térítési  díjat  jelent.  Ez  az  előző  évben  590.-  Ft  volt,  tehát  itt  jelentős  emelkedés  nincs.  Házi
segítségnyújtásnál 90% kedvezményt adnak,  ez azt  jelenti, hogy a házi segítségnyújtásért  a jövőben
112,5.- Ft/óra díjat kell fizetniük az ellátottaknak. Ez az, ami a legnagyobb újdonság lehet, mert eddig ez
a szolgáltatás teljesen ingyenes volt. 
A támogató  szolgálatnál a  fogyatékos  személyek ellátásáról  van szó.  Információja szerint  a  Közös
Hivatal településein ezt  kevésbé veszik igénybe. Ennek a feladatellátásnak két  része van, az egyik a
személyi segítés ami 2.838.- Ft/óra,  amelyből 95% kedvezményt adnak, a személyi szállításnál pedig,
ahol 568.- Ft/km az intézményi díj, itt 93%-os támogatást nyújtanak. 
Itt arról szükséges dönteni, hogy megismerte a Képviselő-testület az előterjesztést, megismerte az abban
foglaltakat  és elfogadják azokat.  Amennyiben további kedvezményt kívánnak nyújtani, akkor azt úgy
lehet, hogy az az Önkormányzat költségvetését terheli. 

Fuchs Henrik, polgármester: tudomása szerint vannak olyan önkormányzatok, akik ezt a 112,- Ft-os
térítési díjat  nem hárítják tovább a gondozottakra,  hanem az önkormányzat  vállalja a  költségvetése
terhére.  A maga részéről  is támogatja ezt  az  óradíjat,  már csak  azért  is,  mert  az Önkormányzat  is
magasabb  támogatási  összeget  kap  a  szociális  feladatokra.  Ezért  kerülhetett  a  költségvetésben  is
megemelésre  az  iskolakezdési  támogatás  összeg,  illetve  a  helyben  szokásos  temetési  költségek
támogatása. Hány fő van Balatonrendesen, aki igénybe veszi a házi segítségnyújtást?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: azt nem tudja most megmondani. Nem tudja, hogy aki a házi segítségnyújtó,
az csak a balatonrendesi gondozottakat látja el, vagy más településen is lát el. Mert ahol ez a kérdés
eddig felmerült, ott úgy számoltak, hogy egy házi segítségnyújtó egy héten 40 órát dolgozik. Ha 40-szer
kiszorozzák ezt a 112,- Ft-ot, akkor ez éves szinten kb. 240-250.000.- Ft körüli összeg, ha a gondozó

14



nem megy szabadságra.  Balatonrendesnél  ez  még  kevesebb.  Ehhez  azt  is  tudni  kellene,  hogy az
ellátottaknak mennyi a gondozási szükséglete. Nem mindegy, hogy heti hány órát kell náluk lenni. 

Fuchs Henrik, polgármester: amennyire tudja, a házi segítségnyújtó korábban csak Balatonrendesen és
Salföldön látta el feladatát, de most már Ábrahámhegyen is. Aki Ábrahámhegy vonatkozásában volt erre
a feladatra felvéve, ő már nem láthatja el, mert nincs meg a megfelelő végzettsége. Tehát aki itt van, újra
visszakapja Ábrahámegy települést is. Ugye ez azért is lényeges, mert az állami támogatás lehívásánál
komoly követelményeknek kell megfelelni.
Itt  ez a 40 óra három településre oszlik meg. Ez Balatonrendes esetében kb. 80-100.000.- Ft közötti
összeget  jelenthet  éves  szinten,  amit  úgy gondol,  hogy a  többlettámogatás  terhére  átvállalhatna  az
Önkormányzat. Ezzel ne terheljék a gondozottakat. 

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azzal, hogy a házi segítségnyújtásnál a 10%-os térítési
díj összegét az Önkormányzat költségvetése terhére vállalja át, az kézfeltartással jelezze.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,  Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított  szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi
mentességekkel, kedvezményekkel kiegészítve fogadja el: a házi segítségnyújtás tekintetében a Társulás
által elfogadotton túl az intézményi térítési díjból további 10 % kedvezményt biztosít. 

Felkéri a polgármestert,  hogy a döntésről szóló határozatot  küldje meg a Társulás elnökének további
intézkedés végett.

Felelős:   Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2016. március 5.                  

XII.  Vegyes ügyek 

-  Önkormányzati rendezvényen történt gyűjtésről tájékoztatás

Fuchs Henrik, polgármester: a vegyes ügyek keretében szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet,
hogy az első,  hétvégi rendezvény alkalmával a disznóvágási vacsorakor  rendeztek  egy gyűjtést,  aki
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támogatni  kívánta  a  rendezvényt,  arra  megvolt  a  lehetőség.  Egy  lezárt  dobozban  gyűjtötték  a
támogatásokat, amit most szeretne felnyitni a jelenlévők előtt és megszámolni. 
A kivett pénzösszeget megszámolva az alábbiakat tudja elmondani: 
Támogatási összegként az alábbi pénzösszeg volt a ládában:  1 db 10.000.- Ft-os, 2 db 5.000.- Ft-os, 4
db 2.000.- Ft-os, 12 db 1.000.- Ft-os és 1 db 500.- Ft-os. Ez összesen 40.500.- Ft, melyet megköszön a
támogatóknak.  A pénzösszeget  átadja  Jegyző  asszonynak  azzal,  hogy  azt  adja  át  a  pénzügyes
kolléganőnek a házipénztárba való bevételezés érdekében.
  

-  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

Fuchs Henrik, polgármester: a legutolsó hirdetésre nem érkezett ajánlat, és akkor felmerült annak a
lehetősége  is,  hogy meggondolják a  külön értékesítést  vagy továbbra  is maradjanak a  külterületek
együttes  értékesítésénél. Ezt  el kellene dönteni,  mert  akkor  a szerint  késztené elő a  Hivatal.  Mivel
érdeklődés még nem volt, ezért  még a kiméretést sem végeztette  el, de úgy gondolja, hogy mivel ez
azért fontos, ezért a kilombosodás előtt még elvégezteti, hogy legalább azzal tisztában legyenek, hogy
hol  vannak  pontosan  a  területek.  Mivel van  már  egy irányadó  értékbecslés,  ami ugyan  már  nem
érvényes,  mivel a  vagyonrendelet  előírja,  hogy fél  évnél nem régebbi értékbecsléssel értékesíthető
önkormányzati ingatlan. Egyelőre még nem javasolja, hogy most újat készíttessenek. Most tudnak egy
körülbelüli árat,  annyit nem változtak egy-két  hónap alatt  a külterületi ingatlanok ára,  hogy nagyban
befolyásolja. Kérdezi, hogy megpróbálják azt a verziót, hogy nem együttes értékesítéssel, hanem külön-
külön próbálják meg az értékesítést? Mi erről a vélemény?

Kuti Istvánné, alpolgármester: most a tavasz folyamán lehet, hogy megérne egy próbát, és ha van rá
jelentkező, akkor tovább lehet lépni. Akkor lehet majd új értékbecslést készíttetni. 

Csabáné Varga Anikó,  képviselő:  elkötelezettsége  nincs az Önkormányzatnak,  szintén javasolja, a
külön-külön értékesítést. 

Fuchs Henrik, polgármester: megállapítanak minden ingatlanra egy minimál értéket  és mondhatnak
olyat, hogy esetlegesen egyben történő vásárlás esetén egy minimális kedvezményt adnak?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ha pályázatot írnak ki, akkor az abban szereplő feltételektől utólag nem lehet
eltérni. Ha ilyet szeretnének, akkor azt már a pályázat kiírásakor kell leírni. Ugyanakkor azt nem lehet,
hogy az értékbecslő megmondja, hogy mennyi az értéke,  és nem nyilatkozik arról,  hogy ilyen-olyan
százalékkal el lehet térni az érték meghatározásától, nem adhatják el áron alul. Korábban az értékbecslő
meghatározott egy fajlagos négyzetméterenkénti árat, és ez alapján állapított meg egy értéket.

Fuchs Henrik, polgármester: olyanra van-e lehetőség, hogy a minimál értéket a szerint állapítják meg,
hogy lekérnek az Illetékhivataltól, hogy milyen összegben történtek a közelmúltban itt  értékesítések?
Vagy a  Hivatal  adó-  és  értékbizonyítványt  kiállító  munkatársa  állapítsa  meg az  értéket?  A korábbi
körjegyzőségi időszakban sok esetben alkalmazták azt, hogy első körben az adó- és értékbizonyítvány
alapján  határoztak  meg  értéket,  ami  nagyon  sok  esetben  egyezett  az  értékbecslő  által  készített
becsértékkel. Mennyire lehetséges ez most is? Nem volt nagy összeg az értékbecslés, de most akkor
készíttessen még egyet, ami nem nagyon fog eltérni az előzőtől, mert nem változott semmi. 
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Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  ebből  az  értékbecslésben  szereplő  árból  kellene  kiindulni,  a
pályázatban ezt kellene meghatározni. 

Fuchs Henrik,  polgármester: vagy magasabb összeget  határoznak meg az egyes területekre,  és a
három együttes értékesítésénél veszik alapul ezt az értékbecslést. Ha önállóan veszik meg, akkor nem
155.- Ft/m2 az ár, hanem egy magasabb összeg, akkor mondhatják azt, hogyha egyben megvásárolják a
hármat, akkor pedig egyben 155.- Ft/m2 az ár. Ez alapján kellene a következő ülésre közösen kidolgozni
a pályázat felhívást. 

- 2,7 ha-os terület telekmegosztása

Fuchs Henrik, polgármester: most már talán minden szükséges információ ott  van az Ügyvédnél a
telekmegosztáshoz. Talán már nemsokára látnak egy időpontot is, hogy mikor lehet menni aláírni. Van
olyan információ, amiről nincs tudomása?

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  az  ügyvédnővel  beszélt,  amikor  megbeszélték  a  megállapodás  tervezet
megküldését. Gyakorlatilag akkor még arról volt szó, hogy szükséges a testületi határozat, és hogy mi
küldjük át a MAGÁZ-nak véleményezésre a tervezetet, valamint egyeztessük le a MAGÁZ-zal, hogy ők
meg fognak-e itt jelenni aláírásra. Nyilván nem fog megjelenni az ügyvezető. Esetleg ott levő ügyvédnél
írja alá. Ez még a rendkívüli ülés előtt volt, akkor Polgár Zsolt kolléga átküldte a MAGÁZ-nak ezt a
megállapodás tervezetet.  Miután a Testület  elfogadta a megállapodást,  másnap elkészült  a határozat
kivonat és a jegyzőkönyv, azt átküldtük az ügyvédnőnek ezzel is jelezve, hogy az Önkormányzat ezzel
megvan.  A MAGÁZ  viszont  semmit  nem  válaszolt  a  megállapodás  tervezetre,  ezért  felhívta  az
ügyvezető igazgatót,  és jelezte,  hogy várják a visszajelzést.  Ügyvezető úr azt mondta,  hogy ők még
mindig várnak olyan munkarészt,  amin fel van tüntetve  a  vezetékük.  Másnap reggelre   a  műszaki
ügyintéző ezt a földmérőtől beszerezte, és ezt át is küldték nekik. Erre sem reagáltak. A mai nap ismét
felhívta az ügyvezető urat, és jelezte, hogy nagyon fontos lenne. Végre megkapták a MAGÁZ válaszát,
hogy  részükről  rendben,  és  nekik  mindegy,  hogy  külön  nyilatkozatban  nyilatkoznak,  vagy  a
megállapodásban nyilatkoznak és ezt  az információt tartalmazó e-mailt átküldték az ügyvédnőnek is.
Most várják az aláírás időpontjáról szóló értesítést. 

Fuchs Henrik, polgármester: Elmondja még, hogy jelenleg gyűjtik az információkat,  hogy hogyan
lehetne  legálisan működtetni  önkormányzati  keretek  között  a  csónakkikötőt.  Ha  lesz  ilyen jellegű
pályázat, akkor lépni lehessen. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: kérdezi, hogy most mi a helyzet a bolttal?

Fuchs Henrik, polgármester: a bérlő tartozását rendezte, állítólag március elején újra ki fog nyitni. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Most van ez az új rendelkezés, hogy a zártkerteket ki lehet venni a
művelési ág alól. Ezzel kapcsolatosan keresték meg a Csapás utca végén lévő ingatlantulajdonosok,
hogy ha kivetetnék a  zártkerti  ingatlanukat  a  művelési ág alól,  akkor  van-e lehetőség  arra,  hogy a
Rendezési Tervben annak más besorolást  adjanak? Az érintett  ingatlantulajdonosok  ennek költségét
állnák. Ez hogyan kivitelezhető?

Fuchs Henrik, polgármester: erről most nincs információja.
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Dr. Szabó Tímea, jegyző: a zártkerti ingatlanok művelési ág alól kivonhatók, erre most 2016. december
31-ig van lehetőség. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: kert művelési ágú jelenleg, az alól vennék ki. Ez csak üres területnél
áll, ahol már van épület, az az építéshatóságra tartozik. Azért gondolták, hogy ha a zártkerti részből
kivennék, akkor van-e mód arra, hogy belterületbe kerüljenek?

Fuchs Henrik, polgármester: az utolsó információk szerint a kisörsi homokbánya külterületi rendezés
kapcsán már elhangzott,  hogy ezek után csak új rendezési tervet fogadhatnak el, további módosításra
nincs lehetőség. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: 2016. december 31-ig lehet a régieket felülvizsgálni. A teljes felülvizsgálat,
valamint egy új rendezési terv iszonyatos költségekkel jár, nem beszélve arról, hogy több évig is eltart. 

Fuchs Henrik, polgármester: mi az, ami belefér? Érkezett  már olyan megkeresés, hogy a legutolsó
rendezési terv módosításnál belterületbe lett  vonva ingatlan, és ott  is létre  kellett  hozni zöldövezeti
mezőt. A telkek felett lett létrehozva. A szomszédos ingatlantulajdonosok részéről felmerült, hogy nem
lehetne-e megcserélni és áthelyezni azt a Csapás utca alá. Egy zöldterület áthelyezésére van lehetőség?

Kuti Istvánné, alpolgármester: pár évvel ezelőtt volt olyan lehetőség, hogy a Közútkezelő kijött és a
közlekedési tükrök kihelyezésével kapcsolatban bejárták a települést. A Horog utcából kijönni a 71-es
útra,  nagyon  életveszélyes,  teljesen  beláthatatlan.  Ha  beindul  a  kocsma,  az  oda  parkolóktól  még
nehézkesebb. Javasolja egy közlekedési tükör kihelyezésének meggondolását. 

Fuchs Henrik, polgármester: Javasolja, hogy helyezzenek ki oda egy közlekedési tükröt. A 71-es útra
kellene kitenni,  az  önkormányzati  útról,  a  Horog  utcából  való kihajtás könnyítésére.  Ez  az  utca  a
vasúttal szemben van. Kihajtáskor bal oldalra nem belátható. Ha az Önkormányzat leírja, hogy hajlandó
hozzájárulni a költségekhez, akkor biztosan lesz rá lehetőség. Tegyenek javaslatot a Közútkezelőnek a
helyszíni bejárásra. 

Mivel több kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el, megköszöni a részvételt,  és az ülést  13:10 órakor
bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző
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