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

Szám: 567-3/2016/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2016.  május  5. napján  10:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Kuti Istvánné alpolgármester

Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő
Piros Zita képviselő

                          
 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

Meghívott:
Horváth József rendőr őrnagy, osztályvezető

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontokat  tárgyalják meg  azzal  a  módosítással,  hogy 1.  napirendként  tárgyalnák  a  Közrendvédelmi
beszámolót. Aki a napirendi pontokat ezzel a módosítással elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

29/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A 2016. május 5-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  május 5-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. A 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. Balatonrendes Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadás
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV. Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VI. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VII. Az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  meghatározásáról  szóló
önkormányzati rendelet megalkotásának előkészítése 
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VIII.  A 2015. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IX. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata, a Tapolcai Járási Hivatal által
végzett ellenőrzés megállapításai
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

X. A település közösségi színtereinek használati szabályzata, házirendje
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XI. Viziközmű  vagyon  értékelésének  elfogadásával  kapcsolatos  döntés
meghozatala
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XII. Önkormányzatok  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  átfogó
értékelése 2015. évről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XIII. Tájékoztatás  a  gyermekétkeztetés  rendszerének  átalakítása,  különösen  a
szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
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XIV. Beszámoló az Önkormányzat  részvételével működő  társulások 2015.  évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XV.  Tapolca  Környéki Önkormányzati  Társulás létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XVI.  Jutalmazás megállapítása a polgármester részére
Előterjesztő: Kuti Istvánné alpolgármester

XVII.  Balatonrendes  0217.,  0218.,  0220/4.  hrsz-ú  ingatlanok  értékesítésére
pályázat kiírása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XVIII.  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  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

30/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

I. Közrendvédelmi beszámoló

Horváth  József,  rendőr  őrnagy: tisztelettel  köszönti  Jegyző  asszonyt,  Polgármester  urat  és  a
Képviselő-testület tagjait. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezetőjeként van jelen az
ülésen.  Balatonrendes  Önkormányzata  által  kért  közrendvédelmi  beszámoló  anyag  főként  a
Badacsonytomaji Rendőrőrs  tevékenységét  érinti.  A területen  ők  teljesítenek szolgálatot  legnagyobb
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számban.  Ezen  felül  a  településen  a  bűnügyi  osztály,  a  gépjármű  osztály,  akár  pedig  az
igazgatásrendészeti  osztály  munkatársai  is  teljesítenek  szolgálatot.  Ki  kell  hogy  emelje,  hogy  a
településen a körzeti megbízott évek óta Ruzsa Zoltán. Ezeknek a stagnálásoknak, állandósulásoknak az
eljövetelét úgymond üdvözli, mert szükséges az, hogy egy adott településen ne 1-1 évet töltsön el egy
körzeti  megbízott,  hanem több  évet,  ezáltal  jobban  megismerheti  az  itt  élőket.  Itt  a  településen
beszámolhat arról, hogy egy szélsőségektől mentes, nyugodt településnek számít a térségben. Úgy látja,
hogy a  közbiztonság a  településen jelenleg kiváló és  nagyon jó.  Az idegenforgalmi szezon talán a
legnehezebb a településnek, egyrészt közlekedésrendészeti, másrészt közbiztonsági szempontból, mert
akkor megnövekszik az itt élők és az itt áthaladók lélekszáma. Közlekedési szempontból veszélyes, mert
a  71-es  számú főút  áthalad  a  településen,  ami az  összes  bekötőútra  kockázatot  jelent  a  balesetek
szempontjából. Minden évben beszélnek a forgalomlassítás lehetőségét,  vagy hogy mit lehetne ebbe
eszközölni. Amíg a sebességmérő műszerek kihelyezésre kerülnek és ott van a rendőrautó, addig hatása
érezhető és lassabban közlekednek, vannak akik jogkövetők és van egy pár ember, aki sajnos nem tanul
semmiből sem. Ettől függetlenül úgy értékeli, hogy a közlekedési morál nagymértékben javult, kb. 3
éves időintervallumon belül. Ezt így érzékeli. Komoly forgalomtechnikai akadályt kialakítani talán nincs
is lehetőség. Minden alkalommal megszólítják a vadak miatt is, hogy mit tudnak tenni a vadállományok
csökkentése  érdekében.  Sajnálattal  tudja  közölni,  hogy  a  rendőrség  semmit.  Itt  igazából  a
vadásztársaság  az  illetékes,  az  a  vadásztársaság,  akinek  illetékességéhez  tartozik  a  település.  Az
elsődleges probléma a véleménye szerint az,  hogy minden évben van egy kilövési előirányzat,  hogy
milyen százalékba kell kilőni vaddisznót, vadat. Azt nem tudja, hogy a vadásztársaságok mennyire veszik
figyelembe a szaporulatot. Ezt akkor lehetne szinten tartani, hogy ha egy 150%-os szaporulatnál 150%-
ot terveznek elő. A lakott területen belül, ha van ilyen probléma, akkor abban tudnak segíteni, hogyha
megszerveznek egy vadhajtást, vadkilövést, akkor a 71-es számú főút forgalom korlátozásában, illetve
időszakos áteresztésébe minden további nélkül partnerok tudnak lenni és segítik annak a tevékenységnek
az eredményes végrehajtását. Ha valaki közvetlen életveszélyben van, ő maga vagy hozzátartozója, vagy
bárki, akkor viszont a rendőr tud segíteni. Hangsúlyozza, hogy csak életveszélyes helyzetben. 
Visszatérve  a  közlekedésre,  az  megállapítható,  hogy olyan  baleset  nem történt,  amely tragédiával
végződött volna. Bízik benne, hogy a száguldók is némely esetben odafigyelnek erre. A baleseti okoknál
felmerült egy-két önkormányzatnál, hogy egy-egy rendezvény alkalmával miért nem lehet meginni egy-
egy pohár bort. Nem lehet meginni, nem lehet ittasan vezetni, zéró tolerancia van az ittas vezetés terén,
tehát  mindenképpen eljárást  kezdeményeznek az  ellen,  aki akár  a  hegyről,  akár  máshonnan jön és
kiszűrik.  Kerékpárral  közlekedőknek  meg  lehet  inni  2  pohár  bort,  az  nem jelent  problémát,  azt
engedélyezi a jogalkotó.  Azt ki kell emelni, hogy a sérüléses baleseteknél javarészt gyorshajtás, ittas
vezetés dominál. Ezt követi utána, amikor a gyalogosok mellény nélkül kódorognak az út szélén, nem a
KRESZ szabályokat betartva, meg a biciklisek, akik van amikor nagy tömegével mennek és alig lehető
őket megelőzni. 
Különbözőfajta ellenőrzési módszereket kívánnak majd bevezetni, ami csak arról szól, hogy az ittasságot
ellenőrzik és semmilyen okmányt nem kérnek el. Ezeknek az okoknak a csökkentése prioritást élvez. A
közbiztonság  terén  Ruzsa  Zoltán  kedvező  helyzetben van,  mert  egyrészt  nincsenek  olyan rettentő
események, hiszen a tavalyi év eredménye is az, hogy a bűncselekmények száma csökkentek. A környék
7 kapitányságából nem érték el ezt  az eredményt egy helyen sem. Ezt kívánják folytatni, hogy minél
kevesebb legyen a bűncselekmények száma, a cél ez. Bízik benne, hogy ennél több nem történik. Úgy
gondolja, hogy nyugodt életet élhetnek az ide érkezők, az itt nyaralók és az itt lakók. 
Megköszöni a Polgárőrségnek, hogy részt  vesz a rendőrség munkájában. A médiában bizonyára már
hallották, hogy a tavalyi év eléggé nehéz év lett a Rendőrség számára, ezalatt az illegális migrációt érti.
Ezzel egy plusz feladattal bővült a tevékenységük, ami az illegális migráció visszaszorítását érinti. Itt a
Tapolcai Rendőrkapitányság állományának is ki kellett venni a részét ebből a tevékenységből. És amikor
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valakit  el  kellett  küldeni  erre  a  feladatra,  akkor  a  Polgárőrség  kivette  a  részét  a  közbiztonsági
tevékenységből. Hálásan köszöni az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületnek, akik itt is járőrözni szoktak.
Ez a fajta teher nem úgy néz ki, hogy az állományukban változni fognak, ezért reméli sikerül egyfajta
állandóságot kialakítani és úgy végrehajtani, hogy senki ne érezze ennek a hátrányát. 
Nagyon  fontos  az,  hogy a  nyári  idegenforgalmi szezon  felkészülése  maximálisan megtörténjen,  és
tényleg részt tudjanak vállalni megfelelő mértékben a megelőzési tevékenységben. Bízik benne, hogy az
idei évben is tudják ugyan ezt  a  szintet,  színvonalat  képviselni, sőt  ezen szeretnének javítani. Úgy
gondolja a lakosság akkor lehet nyugodt, meg persze a rendőrség is, ha megtesznek mindent a közjó
érdekében. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  közlekedéssel  kapcsolatban  csoda  kategóriába  vehető,  hogy
Balatonrendesen  nincsenek  balesetek.  Az,  hogy  nincs  kerékpárút,  illetve  az,  amit  már  régóta
szeretnének,  de  nincs  rá  pályázat,  a  két  gyalogátkelőhely.  Az  talán  segíthetne  azon,  hogy  így is
maradjon, hogy ne legyenek közlekedési balesetek. Valóban egyik, a sebesség, ami veszélyes, főleg a
Révfülöp felől érkező autóknál. Elég komolyan észlelhető, hogy a lejtőn nem fékeznek. Azt azért kérné,
hogy  minden  fórumon,  ahol  a  Rendőrség  vagy  a  Közlekedés  Felügyelet  véleményét  kikérik,  ott
támogassák,  hogy ezek  létrejöhessenek.  Sajnos  saját  forrásból  nem tudják  megvalósítani,  pályázat
szükséges hozzá.  Ez  az,  ami elősegíthetné a  balesetek  visszaszorítását,  mert  tényleg nagyon le van
terhelve ez a Balatonrendesi szakasz. Itt ugye nem az van, hogy választhatna mást is a kerékpáros, de
nem választ, hanem itt nincs más lehetőség, csak a 71-es főút. Illetve tudják, hogy a Pálkövére vonattal
érkezők,  akik nem kis számban vannak, nekik kétszer  át  kell kelni a 71-es úton,  míg eljutnak pl. a
gyerektáborba gyalogosan. Reményeik szerint, mivel az idén a balatoni kerékpárút prioritást élvez, az
meg is valósul. Mindkettőre szükség van, mert ma már, amekkora forgalom van a 71. számú főúton.
Annak idején, amikor ezt kitalálták, nem gondolták, hogy valaha itt ennyi autó fog közlekedni.

Horváth József, rendőr őrnagy:  ez mindenhol probléma, mert a Sopron irányból érkező forgalom a
84-es számú főútra, amikor ezt elkészítették, akkor az országban volt kb. 200 ezer autó vagy annyi se,
az utak forgalomáteresztő  képességét  ehhez méretezték.  Ugyan ezzel küszködnek a nagyvárosok is,
mert ahogy múlik az idő, a gépjármű szám 200 ezerről lett kb. 6 millió és most ugyan az a 6 millió megy
azon az útszakaszon, amelyet 200 ezerre terveztek. Az utak építésére viszont nem nagyon lát esélyt. Azt
szokta mondani, hogy ez az időszak rosszabb, mint nyáron, amikor a 71-es út bedugul és akkor nem
tudnak olyan gyorsan haladni, mert valaki megakasztja a sort. 

Fuchs Henrik, polgármester:  sokszor az is problémát okoz, amikor van egy nagyon lassú. Amikor
valaki az 50-es táblánál 35-tel megy, mert annyira szabályos akar lenni és mögötte feltorlódik a kocsisor,
és lehet, hogy a 8. a sorban már nem bírja idegekkel és akkor elkezd előzni. Ez is veszélyes.

Kuti Istvánné alpolgármester: ugyan így a biciklisek is, ahol van bicikli út, mégis kettesével mennek a
71-es főúton. 

Horváth József, rendőr őrnagy: az a baj, hogy a 71-es főúton nem tiltották le a kerékpáros forgalmat.
Vannak  szakaszok,  ahol  mehetnek,  és  vannak  szakaszok,  ahol  mehetnek  itt  is,  ott  is.  A
versenykerékpárosok igénye is valamilyen formában megérthető, mert rámegy a bicikli útra és az 50 ezer
forintos kereke szétmegy Keszthelyig. A kerékpárút karbantartása az önkormányzatokat terheli igazából.
Ez is egy komoly anyagi megterhelés bizonyos településeknek. Mindenesetre próbálják a kerékpárosokat
a kerékpárútra terelni. 
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Fuchs Henrik, polgármester:  az is nagy problémát okoz a kerékpárosoknál, hogy sokan nincsenek
tisztában a KRESZ szabályaival. Pl. gyalogátkelőhelyen nem kelünk át biciklivel, csak gyalogosan, vagy
pl. főútvonalon nem kanyarodhatnak balra. Itt a településen a főútvonalon érkeznek és bekanyarodnak
balra a kerékpárútra.  Úgy gondolja, hogy ezt már az általános iskolában már komoly szinten kellene
tanítani. 

Horváth József, rendőr őrnagy: ezt már elkezdték beépíteni iskola rendőri projektbe. 6. osztálytól már
tanítani lehetne az iskolákban, hogy bizonyos alapismereteik legyenek. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: megköszöni  a  beszámolót  és  reméli,  hogy a  továbbiakban ilyen jó
eredményekről tud beszámolni.  
Javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

31/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

Közrendvédelmi beszámoló

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság
közrendvédelmi beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

II.  A 2015. évi költségvetés módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban
kérdése, észrevétele van valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben nincs,  kéri  a  költségvetés  módosításának  elfogadásáról
szóló rendelettervezet elfogadását. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetésről szóló 
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1/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

III.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  anyag  részletesen  került  kidolgozásra.  Kérdezi,  hogy kinek van
kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  amennyiben nincs, kéri, hogy a 2015. évi zárszámadást fogadják el az
előterjesztés szerint. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete 

Balatonrendes Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

IV.  Belső ellenőrzési jelentés

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdése, hozzászólása valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs,  aki a  2015.  évben végzett  ellenőrzésekről  szóló
jelentést az előterjesztés szerint el tudja fogadni, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

32/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

A 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben Balatonrendes Község Önkormányzatánál
végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt.
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V.  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztés  szerinti  rendelettervezet
elfogadásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 
7/2014. (X. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

VI.  Az  egyes  szociális  ellátások  szabályozásáról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosításáról 

Fuchs Henrik, polgármester: van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fuchs Henrik, polgármester:  Amennyiben nincs, aki az előterjesztés szerinti rendelet módosítást  el
tudja fogadni, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló
2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

VII.  Az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  meghatározásáról  szóló  önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítése 
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Fuchs  Henrik,  polgármester: az  előterjesztésben  van  egy kis  elírás,  ugyanis  a  fogorvosi  ellátás
tekintetében  az  alapellátás  nem  Révfülöpön,  hanem  Badacsonytomajon  valósul  meg.  Végül  is  a
felsorolásban nem is szerepel ez. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  ezt  javítani fogják.  Ezt  az  anyagot  először  meg  kell  küldeni előzetes
egyeztetésre, de akkor már most javítják. 

Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt. Aki el
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

33/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal  a
rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző háziorvos, fogszakorvos
és  védőnő,  valamint  az  országos  módszertani  intézet  (Nemzeti  Egészségfejlesztési  Intézet,  1096
Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelettervezet 1. mellékletében a
fogorvosi alapellátási körzetet Balatonrendes vonatkozásában módosítani kell.
Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett rendelet tervezetet
a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  a) azonnal (véleményezésre megküldésre)

      b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő tervezett testületi ülés

VIII.  A 2015. évi rendezvények elszámolása

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: amennyiben  nincs,  javasolja  a  2015.  évi  rendezvényekről  szóló
elszámolás elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

9



BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

34/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A 2015. évi rendezvények elszámolásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  évi rendezvények elszámolásáról
készített kimutatást elfogadja.

IX.  A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata, a Tapolcai Járási Hivatal által végzett
ellenőrzés megállapításai

Fuchs Henrik, polgármester:  van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? Nem tudja, hogy egy ekkora
temetőnél a temetőnél a nyitva tartás és a térkép ennyire fontos? Az az érdekes, hogy temetőt és temetőt
egyformán kezelnek. Azt megérti, hogy egy legalább Tapolca méretű temetőnél ez szükséges. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: természetesen az is nyitva tartás, hogy folyamatos a nyitva tartás. Ezek a kis
temetők, meg ahol nincs temető gondnok, aki zárná a kaput, azok nyilván nyitva vannak. A ravatalozó
pedig csak akkor van nyitva nyilván, amikor szükség van rá. 

Fuchs Henrik, polgármester: ez jelenleg is így működik.  A temetőbe behajtani is külön kérésre lehet
csak, pl. ha a sírköves, vagy a temetési szolgáltatást  végző. A nyilvántartó könyv ez valami speciális
könyv? Itt a dolgozók vezetnek nyilvántartást.

Dr. Szabó Tímea,  jegyző: ezen a  településen került  megállapításra  az  ellenőrzés  alkalmával,  hogy
Könyv van, de nincs feltöltve adatokkal. Ez azt jelenti, hogy megvan maga a nyomtatvány, de nincsenek
benne adatok. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  Ábrahámhegyen, a jegyzőségen szokták csinálni.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  olyan  szempontból,  hogy  van  a  temetőről  készítve  rajz,  hogy
helyezkednek el a sírok, és a dolgozók rendszeresen vezetik, hogy ki kerül eltemetésre. Csak ez egy
papír alapú. 
A díjakról már korábban is beszéltek, hogy behajtási és ilyen díjakat nem kívánnak meghatározni, mert
azt úgy is végül a temettető fizetné ki. 
Hogyan helyeznek ki egy temetőre nyitva tartást, ha az mindig nyitva van?

Kuti Istvánné alpolgármester: kiteszik, hogy folyamatos a nyitva tartás. 

Fuchs Henrik, polgármester: a temető rendje mit kell, hogy tartalmazzon?
Dr. Szabó Tímea, jegyző:  úgy gondolja, hogy ami a temető rendeletben is szerepel e vonatkozásban,
abból készítenének egy kivonatot és kihelyezik. 
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Fuchs Henrik, polgármester:  a feltárt  hiányosságokat  akkor  pótolni fogják. Úgy gondolja, hogy a
díjakon nem kellene változtatni. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

35/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temetőről  és  a  temetkezésről  szóló
19/2003.  (XI.  12.)  önkormányzati rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat
felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

X.  A település közösségi színtereinek használati szabályzata, házirendje

Fuchs Henrik, polgármester: itt történt egy módosítás, hogy szombati napon délelőtt lenne a Könyvtár
nyitva. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: amennyiben nincs, akkor az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat
tenné fel szavazásra. Aki egyetért az előterjesztés szerinti A) határozati javaslat elfogadásával, melyben a
közösségi színterek használati szabályzatát, házirendjét fogadják el, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

36/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A közösségi színterek használati szabályzatáról, házirendjéről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek használati szabályzatát,
házirendjét, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot, házirendet tegye közzé.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2016. május 31.
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Fuchs Henrik, polgármester: Aki egyetért az előterjesztés szerinti B) határozati javaslat elfogadásával,
melyben a könyvtár nyitva tartását fogadják el, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

37/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A Könyvtár nyitva tartásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  könyvtári  szolgáltató  helyre  a  nyitva
tartását 2016. május 1. napjától a következők szerint határozza meg:

Hétfő Zárva
Kedd 16.00 – 18.00
Szerda 15.30 – 17.30
Csütörtök Zárva
Péntek 15.30 – 17.30
Szombat   9.00 – 11.00

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet részére küldje meg.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2016. május 31.

XI.  Viziközmű vagyon értékelésének elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala

Fuchs Henrik, polgármester:  kérdezi, hogy kinek van kérdése az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: amennyiben nincs, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot tenné fel
szavazásra, aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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38/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A viziközmű vagyon értékeléséről

1./ Balatonrendes Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre
vonatkozó,  a  Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  által  elkészített  vagyonértékelést,
továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.

2./ Balatonrendes Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a
víziközművek vagyonértékelésének szabályairól  és  a  víziközmű-szolgáltatók  által
közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2)
bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti.
A  vagyonértékelés  szerinti  vagyonérték  150.267.911,-  Ft.  Az  Önkormányzat
tulajdonában  lévő  víziközmű  vagyon  értéke  a  2015.  június  30-i  fordulónappal
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek
szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az
Önkormányzat  számviteli nyilvántartásaiban 2016.  január 1-jével valósul meg oly
módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított  vagyonérték a 2015.
július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal
módosításra  kerülnek.  A 2016.  január  1-jei bruttó  bekerülési érték  az  avulással
korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,  hogy jelen döntést a DRV
Zrt. részére megküldje.

4./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  további,  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Határidők: 1./ azonnal
 2./ folyamatosan

3./ legkésőbb 2016. május 30.
4./ folyamatosan

XII.   Önkormányzati  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  átfogó  értékelése
2015. évről

Fuchs Henrik, polgármester:  van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

39/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  értékelést  küldje  meg  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2016. május 31. 

XIII. Tájékoztatás a  gyermekétkeztetés  rendszerének átalakítása,  különösen a szünidei
gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel

Fuchs Henrik, polgármester: az Önkormányzat étkeztetni nem kíván a kötelezőn túl. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: a szünidei étkeztetésnél a lakóhely, ahol életvitel szerűen van a gyermek,
annak az Önkormányzatnak kell étkeztetnie. Abban a szerencsés helyzetben van a település, hogy olyan
gyerek, aki a leírt halmozottan hátrányos helyzetű kategóriába tartozna, olyan nincs. Ha egy gyerek is
kérné, akkor akár egy ebédet is hozatni kell. Ez az anyag azt a célt is szolgálja, hogy tájékoztatást adjon
erről a helyzetről, másrészt esetleg, hogy lehet vállalni a kötelező körön kívüli gyermekek étkeztetését.
Ez nemcsak a nyári szünet, hanem a tavaszi, őszi és téli szünet időszakát is jelenti. 

Fuchs Henrik, polgármester: javasolja, hogy a kötelezettségen felül egyelőre ne biztosítsanak ellátást.
Aki ezzel egyetért, az kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

40/2016. (V. 05.) HATÁROZATA
A szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátásának biztosításáról 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szünidei  gyermekétkeztetési  feladatok
ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja.
A szünidei gyermekétkeztetés feltételeit előkészíti.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  jegyzőt,  valamint  a  kötelező  felvételt  biztosító  Óvoda,  Iskola
intézményvezetőit a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának igénybevételi lehetőségéről tájékoztassa.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2016. május 30.

XIV. Beszámoló  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2015.  évi
tevékenységéről

Fuchs Henrik, polgármester: kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: amennyiben  nincs,  akkor  aki  elfogadja  a  beszámolót,  azt  kéri
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

41/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

Az önkormányzati társulások 2015. évi munkájáról készült beszámolóról

Balatonrendes Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások  2015.  évi
munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

XV. Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével
kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása

Fuchs Henrik, polgármester: erről már egyszer döntöttek, de újra szükséges egy döntés meghozatala.
Természetes, hogy egy ilyen lehetőséget nem hagynak ki. 
Kéri, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 

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

42/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca
Környéki Önkormányzati  Társulás  tagja,  a  jelen határozatban foglaltak
szerint  nyilatkozik  arra,  hogy  a  Társulás  által  fenntartott  Balaton  –
felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a
létszámcsökkentéssel érintett  álláshelyen foglalkoztatott  - jogviszonyban
vagy  munkaviszonyban  töltött  idejének  megszakítás  nélküli  -
foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított  más szervnél,
az  előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem
benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  a  létszámleépítéssel
kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésének  Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás
elnökét a határozat megküldésével értesítse.

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2016. május 31.

XVI. Jutalmazás megállapítása a polgármester részére

Kuti Istvánné, alpolgármester: az anyagot bizonyára mindenki elolvasta, meg az elmúlt testületi ülés
végén is beszélgettek róla, ez alapján lett előkészítve az előterjesztés. Polgármester úrnak így szeretnék
megköszönni  a  közreműködését  azért,  hogy a  gyerekeket  szállítja,  hozza-vissza  és  minden egyéb
feladatot megold a faluban. Úgy gondolja, hogy ez valamiképpen jutalmazást érdemel, ezért javasolta ezt
a jutalmat. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban. 

Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  amennyiben nincs,  javasolja,  hogy fogadják  el  az  előterjesztésben
foglalt határozati javaslatot. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: bejelenti  személyes  érintettségét,  ezért  kéri  a  Képviselő-testületet,
döntsenek a döntésből való kizárásáról.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

43/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

Döntéshozatalból való kizárásról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  polgármester  részére  történő  jutalom
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból Fuchs Henrik polgármestert kizárja. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: javasolja, hogy döntsenek a jutalom megállapításáról az előterjesztés
alapján. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

44/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

Fuchs Henrik, polgármester részére jutalom megállapításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik,  polgármester  részére  a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján a jelen ciklusban eddig
végzett  munkája elismeréseként hathavi illetményének megfelelő, bruttó  897. 600 Ft összegű jutalmat
állapít meg.
Felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a jutalom kifizetéséről.

Felelős: Kuti Istvánné, alpolgármester
Határidő: 2016. május 31. 

Fuchs Henrik, polgármester: köszöni szépen mindenkinek. 

XVII. Balatonrendes 0217., 0218., 0220/4. hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírása

Fuchs Henrik, polgármester:  a pályázati kiírást Jegyző asszony előkészítette. Az anyag kiküldésekor
ez még nem állt össze, ezért most, az ülés előtt  került kiosztásra a pályázati kiírás. Ezek a külterületi
ingatlanok, amik már korábban is meghirdetésre kerültek. Kéri, hogy nézzék át együtt, mik azok, amiket
még érdemes beletenni, illetve a hiányzó elemeket határozzák meg. 

17



Azt beszélték meg korábban, hogy a 3 külterületi ingatlan esetében próbálkozzanak meg a külön-külön
történő értékesítéssel is. A pályázat benyújtásánál azért választották ezt a megfogalmazást, hogy ha nem
jelentkezik senki, akkor ne kelljen minden alkalommal pályázatot kiírni. 
Az ingatlan minimális vételára 155.- Ft. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: ez a minimum ár, mert erről szól az értékbecslés. Azt mondták, hogy ez már
egy  engedett  ár  akkor,  ha  valaki  a  Testület  döntése  alapján  2  vagy  3  ingatlanra  tesz  ajánlatot.
Nyilvánvalóan, ha csak 1 ingatlanra tesznek ajánlatot, akkor valamennyivel magasabb a vételár. 

Fuchs Henrik, polgármester: igen, ez a kedvezményes ár akkor áll fenn, ha valaki 2 vagy mindhárom
területet megvásárolná, amennyiben csak önállóan 1 terültre pályázik, akkor kellene ettől a 155.- Ft/m2

ártól magasabb árat meghatározni. 
Ha 200,- Ft/m2 árral számol, akkor a 0217. hrsz-ú, „erdő” megjelölésű, 2216 m2 területű ingatlan ára
443.200,- Ft, a 0218. hrsz-ú, „erdő” megjelölésű, 6892 m2 területű ingatlan ára 1.378.400,- Ft, a 0220/4.
hrsz-ú, „gyep” megjelölésű, 2905 m2 területű ingatlan ára 581.000,- Ft. Ez mindösszesen 2.402.600,- Ft.
Ha meg valaki együttesen vásárolná meg a 3 ingatlant, akkor 1.862.000.- Ft lenne. Ez nagyságrendileg
500.000.- Ft kedvezmény lenne. 
Ha  a  Testület  elfogadja,  akkor  a  200.-  Ft/m2 árat  javasolna,  amennyiben külön-külön  kerülnének
értékesítésre az ingatlanok. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  javasolja, hogy ha mind a 3 telket egybe elviszi valaki, akkor legyen
155,- Ft/m2 ár meghatározva, ha nem akkor az ár 200.- Ft/m2.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: bánatpénz legyen? Ez az lenne, ha valaki ajánlatot tesz, és közben visszalép. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  javasolja, hogy legyen, ez egy normális dolog a mai világban. 

Fuchs Henrik, polgármester:  a licitlépcsőt mennyiben határozzák meg? 10.000.- Ft-nál kisebbet nem
célszerű. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  hol legyen még közzé téve a pályázati kiírás?

Fuchs Henrik, polgármester:  szeretne abban segítséget kérni, hogy a Hivatalhoz tartozó települések
hirdetőtábláján is el lehessen helyezni, illetve a zöld újságban érdemes lenne-e. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  a Zöld újságban szokták tipikusan hirdetni olyan formában, hogy egy kis
hirdetést feladnak arról, hogy a Testület pályázatot írt ki, és hogy azt hol lehet megnézni. Csináltak már
olyat is, hogy a jófogáson hirdettek, mert az egy ingyenes oldal. Ahhoz azonban jó lenne egy-két tájfotó.
Ott  is hasonló hirdetést  írnak, hogy van egy ilyen pályázati kiírás, és az hol tekinthető  meg. A fotó
inkább a  nézegetők  szempontjából  jobb,  mert  nyilván szívesebben megnéznek  egy fotóval  ellátott
hirdetést. Bár eddig amit feltettek önkormányzatnak, az felépítményes ingatlan volt. 

Fuchs Henrik, polgármester:  nehéz erről fotót  készíteni, bár nem okozna problémát.  Mivel, hogy
gyepről és erdőről van szó, itt inkább környékbeliek és fakitermeléssel foglalkozók jöhetnek szóba, csak
azokat fogja érdekelni, ezért nem javasolja a fotót. A zöld újságban is próbálják meg hirdetni, mert az itt
a környéken népszerű. 
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Javasolja,  hogy az  elhangzott  kiegészítésekkel fogadják el a  pályázati  kiírást.  Aki így elfogadja,  az
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

45/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A Balatonrendes 0217., 0218. és 0220/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a Balatonrendes 0217.;
0218.  és  0220/4.  hrsz-ú  ingatlanokat  értékesíti.  Az értékesítési  szándékról  készült  pályázati  kiírást
elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1.) Az  ingatlan  minimális  vételára:  200.-  Ft/m2.  Amennyiben a  vételi  ajánlat  valamennyi  ingatlan

megvételére irányuló, akkor a minimális vételár 155.- Ft/m2.
2.)  A licitlépcső:  10.000,- Ft.

A pályázati kiírást  az Önkormányzat  hirdetőtábláján és honlapján teszi közzé és elhatározza,  hogy a
pályázati kiírást meghirdeti az alábbi helyeken: 
- a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatok hirdetőtábláin
- a Tapolcai Hírözönben (ismertebb nevén: zöld újságban) egyszeri alkalommal, illetve 
- a www.jofogas.hu internetes hirdető oldalon, fotó nélkül.

Utasítja a polgármestert a pályázati kiírás közzé tételére, és a hirdetések megjelentetésére.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: a pályázati kiírásban meghatározottak szerint

XIII.  Vegyes ügyek 

-  NABE kérelme

Fuchs Henrik, polgármester: a vegyes ügyek keretében szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet,
hogy a Nők  a Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi Csoportja  részéről érkezett  egy kérelem, amely
szerint az idén is szeretnék megrendezni a Családok napját május 15-én, ehhez kérnék a Kultúrházat,
illetve a Testület támogatását. Erről kellene dönteni, hogy rendelkezésre bocsátják-e a rendezvényhez a
Kultúrházat. Aki ezzel egyezért, az kézfeltartással szavazzon. 

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

46/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja kérelmének támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi
Csoportjának kérelme alapján dönt arról, hogy a 2016. május 15-én 17.00 órakor megrendezésre kerülő
Családok Napja program megszervezéséhez a Kultúrházat térítésmentesen biztosítja. 

-  Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme

Fuchs  Henrik,  polgármester: a  Balaton-felvidéki Szociális és  Gyermekjóléti  Szolgálattól  érkezett
kérelem, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek szerveznek nyaranta különböző programokat, mint
például nyári strandi programokat  és  egyebeket.  A Balatoni Hajózási Zrt.  kedvezményes jegyekkel,
illetve a Badacsonyi hegyre hegyitaxikkal kedvezményesen szállították korábban, a Pannon Sütő  Kft.
pékáruval,  tapolcai  vállalkozók  zöldség-gyümölcs  felajánlással  kaptak  támogatást.  Ezekhez  kérnek
támogatást  az  Önkormányzattól.  Nem tudja,  hogy tudni lehet-e,  hogy más önkormányzatok  milyen
támogatásról döntöttek ez ügyben?

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: egy  helyen  tárgyalták  még  csak,  ott  15.000.-  Ft-ot  ajánlott  fel  az
Önkormányzat erre a célra. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: van  valakinek  valami  javaslata?  Korábban  nem  tudja,  hogy
Balatonrendesről részt vett-e rajta valaki. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: ez csak a balatonrendesi gyerekekre vonatkozik?

Fuchs Henrik, polgármester: nem, a 32 település tekintetében van ez a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat, ezeken a településeken lévő hátrányos helyzetű gyerekek. Az, hogy balatonrendesi gyereket is
érint-e, az nem biztos. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  azt,  hogy  hogyan  szervezik  meg  a  programot,  arról  kapnak
tájékoztatást? Ha tesz az Önkormányzat felajánlást, akkor azt tudhatják, hogy azt mire költik?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: azt mondhatja a Testület minden további nélkül, hogy bizonyos összeggel
támogatja ezt a programot, de kéri igazolni és beszámolni, hogy mire költötték ezt az összeget. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: ha a Testület úgy határoz, hogy támogatja, akkor lényeges lenne tudni,
hogy mégis mire. 

Fuchs Henrik, polgármester: így talán a külső szemlélő számára is könnyebb, ha látja, hogy mire
került felhasználásra. A maga részéről javasol 10.000.- Ft támogatást. Van más javaslat?
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Kuti Istvánné, alpolgármester: a maga részéről is támogatja a 10.000.- Ft-ot.

Fuchs Henrik, polgármester: amennyiben nincs más javaslat, javasolja a Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat részére 10.000.- Ft támogatás odaítélését a hátrányos helyzetű gyermekek nyári
programjainak megszervezéséhez azzal, hogy kéri igazolni és beszámolni, hogy mire költötték ezt az
összeget. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

47/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balaton-felvidéki  Szociális  és
Gyermekjóléti Szolgálat  (8300 Tapolca,  Nyárfa u.  3.)  kérelmére 10.000.-  Ft  hozzájárulást biztosít  a
hátrányos helyzetű  gyermekek nyári táboroztatási  programjainak megszervezéséhez azzal,  hogy kéri
annak igazolását és beszámolóját, hogy mire költötték ezt az összeget. 
Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  Testület  döntését  küldje  meg  a  Balaton-felvidéki  Szociális  és
Gyermekjóléti Szolgálat részére.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  2016. május 30.

-  K&MA Kft. bérleti díj csökkentési kérelme

Fuchs Henrik, polgármester: korábban érkezett a K&MA Kft. kérelme, melyet ismertet a Képviselő-
testülettel.  A Kft.  képviseletében  Bonczföldi  Miklós  ügyvezető  kéri  az  Önkormányzatot,  hogy  a
Kővágóörs  0282/10.  hrsz-ú,  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  strandfürdő
ingatlanon működő  vízi-sporteszköz  kölcsönző  tevékenység vonatkozásában a  bérleti  díjat  a  bérleti
időből fennmaradó 2016. és a 2017. évi szezonra 100.000.- Ft/szezon összegre mérsékelni szíveskedjen.
Amennyiben az Önkormányzat nem tudja biztosítani vállalkozása részére a bérleti díj csökkentést, úgy a
tevékenységet a jövőben nem tudja végzeni. 
Kérdezi, hogy kérdés van-e a kérelemmel kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: aki egyetért a kérelem szerinti bérleti díj csökkentéssel, az kézfeltartással
szavazzon. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

48/2016. (V. 05.) HATÁROZATA

A K&MA Kft. bérleti díj csökkentés kérelméről

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a K&MA VKER Kft-vel (8391 Sármellék,
Dózsa Gy. u. 167.) a Kővágóörs 0282/10. hrsz-ú ingatlanra 2013. január 11-én kötött bérleti szerződést
a bérlő kérelme alapján az alábbiak szerint módosítja: 
„A szerződő felek a bérleti díjat az alábbiak szerint határozzák meg: 2016. és 2017. évre nettó 100.000.-
Ft.” 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosítás aláírására. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2016. május 30.

- Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  Munkaterv  szerint  május  hónapban  közmeghallgatást  terveztek.
Javasolja a hónap végén megtartani, nézzenek egy időpontot.  Valószínűsíthetően péntekre tennék, az
utolsó péntek május 27. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: kérdezné, hogy azon belül milyen időpontra gondolt Polgármester úr, mert
arra a napra már van egy elfoglaltsága. Délelőtt vagy kora délutáni időpont még jó. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: 14.00 óra vagy 14.30 óra szokott lenni az időpont. 

Fuchs Henrik, polgármester:  a másik variáció a hétfő lenne. Ezt  kellene most  eldönteni. A helyi
lakosoknak mindegy, a nyaralók pedig biztosan tudnak alkalmazkodni. 

Piros Zita, képviselő:  javasolja, hogy inkább hétfői napon legyen. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  akkor  legyen május 30-án,  hétfőn  14:00  órakor.  Aki az  időponttal
egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
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TESTÜLETÉNEK

49/2015. (V. 05.) HATÁROZATA

A közmeghallgatás időpontjáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2016.  május 30-án (hétfőn)  14:00  órától
közmeghallgatást tart. 

-  Csónakkikötő 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  folyamatban  van  a  csónakkikötő  rendezésének  ügye,  amint  többet
tudnak,  akkor  érdemes  volna  egy  kötetlen  egyeztetést  összehívni.  Természetesen  nem  a
közmeghallgatáson,  mert  akkor  másról  sem szólna.  Nagyjából  már  körvonalazódik,  hogy mit  kell
megvalósítani ahhoz, hogy működhessen ez a csónakkikötő.  Most a BAHART vezérigazgatójával kell
egyeztetni, szívességet kérni, tervezői nyilatkozatokra lenne tőlük szükség. Aki készítette a terveket, ő
jelenleg gyesen van, de már beszélt mással. 

- NABE beszámolója

Fuchs Henrik, polgármester: a NABE részéről érkezett a Rózsa jegy értékesítéséről egy beszámoló,
amit minden képviselőnek eljuttatnak másolatban. 

- Söch Ferencné levele a köztemető közvilágításával kapcsolatban

Fuchs Henrik,  polgármester:  Söch Ferencné küldött  egy levelet  az Önkormányzatnak,  hogy ha a
köztemető  közvilágítása  megvalósul,  akkor  ők  hozzájárulnak.  Eljutott  odáig  a  dolog,  hogy  a
költségvetésben terveztek erre összeget. Tárgyalásokat folytatott,  a lámpaoszlop alapzata elhelyezésre
került a temetőbe, ez egy napelemes közvilágítási lámpa. 200.000.- Ft-ra kaptak ajánlatot. Kipróbálták a
lámpát, a kapuval szemben, a dombon kerül elhelyezésre, nagyon jó bevilágít a Regős utcához,  és a
temetőben. Valóban a Templomból úgy lehet lejönni, hogy nem a sötétségbe megy az ember. Már ott a
kis  közben  is  van  annyi fény,  hogy mégsem teljesen  sötét  van.  Mivel napelemről  van  szó,  a  téli
időszakban  valószínű  elő  fognak  fordulni  olyan  napok,  hogy  nem fogja  az  egész  éjszakát  végig
világítani. Ennek az az előnye,  hogy áramdíjjal nem terheli az Önkormányzatot.  A jövőben célszerű
lenne, hogy ahol kialakításra kerül a parkoló, oda esetlegesen egy ilyen elhelyezése. 
Végül is a Söch Ferencnétől egy olyan levelet kaptak, amelyben azt írja le, hogy 50.000.- Ft-tal tudnák
ezt támogatni, illetve tud még olyat,  aki szintén támogatná. Elképzelhető,  hogy ennek köszönhetően
talán egy következő is elkészülhet. Szívesen veszik részükről a támogatást,  így tényleg a Horog utca
világítását is megoldja. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: kérdezi, hogy a közlekedési tükör ügye elindult?
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Fuchs Henrik, polgármester:  igen, elindult, folyamatban van, a Közútkezelőnek jelezve lett.  Ennek
következményeként akár az is előfordulhat,  hogy a Közút  kötelezni fogja az Önkormányzatot,  hogy
egyirányúsítsa azt  az utcát.  Ez is elképzelhető.  Czigler úr volt  kint és továbbította  Veszprém felé a
kérést,  de ezt jelezte. Azt biztosan támogatják, hogy tükör legyen elhelyezve, de az is lehet, hogy az
egyirányúsítást fogják kérni. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: ma  reggel  hallotta  a  TV-ben,  hogy  július  2-vel  indul  az
Önkormányzatoknak egy energetikai pályázat, támogatást adnak közvilágítás és egyéb költségcsökkentő
beruházások megvalósítására. Elég rugalmas, a hiánypótlások benyújtása október 26-ig terjedhet. Oda
kellene figyelni erre.  Csak egy pillanatra hallotta  a rádióban, a napokban fog megjelenni a pályázati
kiírás. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: ez akkor nem az, ami már ki van írva, mert most a középületekre vonatkozik,
és egyéb energetikai pályázat. Figyelni fogják, biztosan értesülnek majd róla. 

Fuchs Henrik,  polgármester:  majd a részletek lesznek az érdekesek,  hogy hány százalékos lesz a
támogatottság. 

Mivel több kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el, megköszöni a részvételt,  és az ülést  12:25 órakor
bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző
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