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8255  Balatonrendes, Fő u. 1.  

Szám: 212-2/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2017. február 21. 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

Lakosság részéről megjelent:   1 fő

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. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A 2017. február 21-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. február 21-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
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I.  A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

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

III. A  közterületek  használatáról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

IV. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

V. Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

VI. 2017. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

VII. 2017. évi rendezvényterv
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

VIII. A  közösségi  színterek  díjköteles  használata  díjának
meghatározása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester 

IX. Polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

X. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XI. Tájékoztatás  a  Településképi  Arculati  Kézikönyv,  valamint
Településképi rendelet megalkotásáról, a Balaton törvény 2017.
évi felülvizsgálatáról

      Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XII. Alapítványok, egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XIII.  Egyesületek támogatási kérelme
   Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

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

XV. Kővágóörs-Pálköve strandon levő önkormányzati terület bérbe 
adása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XVI. Hegyi út tulajdonjogi helyzetének rendezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

XVII.  Horog utca szélesítése
    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? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  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:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

I. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Részletes  előterjesztés  készült.
Kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek?

Kuti Istvánné, alpolgármester: olvasta a bevételek vonatkozásában, hogy mivel nőtt az iparűzési adó
bevétel, ezért csökkentik az Önkormányzat támogatását 3 millió forinttal?
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Fuchs Henrik, polgármester: igen. Egyrészt azt mondják, hogy jó, hogy a településen olyan cég van,
amely  jól  működik,  másrészt,  mivel  a  településen  alacsony  az  iparűzési  adó,  ez  korábban  nem
jelentkezett, hogy ezért megvontak volna állami támogatást az Önkormányzattól. Most az egy főre eső
adóerőképesség ez által nagyon magas lett.  Ha a településen is a teljes mértékű iparűzési adó lenne,
máris fedezné ezt a kiesést. De azt is tudják, ha teljes mértékű iparűzési adó lenne, akkor nem jött volna
Balatonrendesre a cég. Ettől függetlenül elgondolkodtató az iparűzési adó emelése az idei év végén a
jövő évre.  Nem mondja,  hogy a teljes mértékű  adóra  kellene emelni, de valamit tenni kellene. Bár
könnyen előfordulhat, hogy csak egy évet fog érinteni, mert tudják jól, hogy ha 2018. évben meglesznek
a választások,  akkor  2019.  újra a  megszorításokról  fog szólni. Azt  már régóta  rebesgetik,  hogy az
iparűzési adót a településektől a központi kasszába viszik. Egyrészről örül neki az ember, ha több cég
jön Balatonrendesre, de nem biztos, sőt jelen állás szerint nem jön be annyi pénz, amennyit most elvittek.
Régóta  ilyen alacsony Balatonrendesen az  iparűzési  adó,  és  eddig  ez  nem okozott  gondot.  Mivel
alacsony a lakosságszám, ezáltal így Balatonrendesen nagyon magas az egy főre eső adóerőképesség. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  sajnálja az ember, azt gondolják, hogy segítenek, ha cég jön ide.

Fuchs Henrik, polgármester:  további kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, a költségvetési rendelet elfogadását tenné fel szavazásra. Aki a költségvetést el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: itt még a napirenden belül van a saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletekről szóló határozati javaslat. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  elvileg  nem  terveznek  adósságot  keletkeztető  ügyletet, ezért az
előterjesztés szerinti határozati  javaslatot  elfogadásra javasolja.  Aki el tudja fogadni, kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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13/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

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:
                                                              2017.  28 210 000 Ft
                                                             2018.  13 235 000 Ft
                                                              2019.  13 335 000 Ft

2020.  13 405 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2017. 0 Ft
                                                              2018. 0 Ft
                                                              2019. 0 Ft
                                                              2020. 0 Ft

II.  A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: megkérné Jegyző asszonyt adjon egy rövid tájékoztatást. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  a  tavalyi  évben,  amikor  alkották  a  rendeletet  a  háziorvost  megillető
adókedvezményről,  akkor  a  magasabb  szintű  szabályozás  szerint  ún.  „de  minimis”  támogatásnak
minősült.  Az idei évtől  úgy módosult  a  helyi adókról  szóló  törvény,  hogy már  nem „de  minimis”
támogatás, ezért  az erre vonatkozó részeket ki kell szedni a rendeletből, ami egyébként jó, mert így
egyszerűbb lesz a rendelet mindamellett, hogy a kedvezmény megmarad. 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs,  aki  egyetért  az  előterjesztésben  foglalt
rendelettervezet elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
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TESTÜLETÉNEK

3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete

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

III. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  ez  is  magasabb szintű  döntésnek  való  megfelelés  miatt  szükséges.
Elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglalt rendelet tervezetet.  
Kérdése, hozzászólása van valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben  nincs,  javasolja  az  előterjesztés  mellékletét  képező
rendelettervezet elfogadását.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete 

a köztisztatásról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló

19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

IV. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdése, hozzászólása van valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben  nincs,  javasolja  az  előterjesztés  mellékletét  képező
rendelettervezet elfogadását.

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

6



BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló
2/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

V.Vagyonrendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  megint  csak  egy  megfelelés,  amennyiben  önkormányzati  vagyont
értékesít a Testület nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás útján teheti. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: értékesítésnél  még  hagyján,  mert  ott  egyértelmű,  hogy 1  millió forint
értékhatár  felett  csak  pályázat  útján  lehet  értékesíteni,  viszont  hasznosítás  vonatkozásában  a  most
hatályos  rendelet  nem veszi külön,  ugyanúgy 1  millió forintos  értékhatárt  állapít  meg,  de  azt  nem
szabályozza, hogy itt az ingatlan vagy a hasznosítás értékét kellene-e alapul venni. Tekintettel arra, hogy
várhatóak ilyen jellegű döntések, előtte jó lenne ezt tisztába tenni, hogy akkor hova teszik a pályáztatást.

Fuchs Henrik, polgármester: ha a kocsma épületre gondolnak, akkor  úgysem kívánják pályáztatás
nélkül bérbe adni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: az is tényszerű, hogy ha egy értékhatárt meghatároz a Testület, és utána úgy
gondolja, hogy mégis alatt levő összeget szeretne, akkor azt is lehet pályáztatni. 

Fuchs Henrik, polgármester: igazából kell értékhatárt meghatározni? Mi van abban az esetben, ha azt
határozzák meg, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő bármilyen terület, ingatlan bérbeadását csak
pályáztatás útján kívánja bérbe adni?
De van egy folyamatban lévő ügy, amelyben akkor a korábbi elv szerint járjanak el. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: de a korábbi elv az volt, hogy nem igazán volt tiszta, ezért írta, mert nem
volt egyértelmű. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: meghatározhatják  a  bérleti  díjat  értékhatárnak,  és  akkor  azt  veszik
figyelembe.  Ugye itt arról szól a dolog, hogy az egyik ingatlannál az ingatlan nagyobbik része már ki
van adva, a bérlő kivenné a másik felét is. Ez teljesen más dolog, mintha egy egész ingatlant adnának ki.
De ebben az esetben azért nem gondolnak pályáztatásra, mert jobban szeretnék, ha egy kézben lenne.
Meghatározhatnak bérleti díjat értékhatárnak és 500.000.- Ft értékhatárt. Bár mindegy, mert a strandon
100.000.- Ft-ért szeretnék kiadni, de azt is pályáztatják. A Képviselő-testület dönti el, hogy mi módon.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: lehet úgy is, hogy a hasznosítás vonatozásában nem szabályoznak értékhatárt
a rendeletben, erre az esetre van egy törvényi értékhatár, amely az előterjesztésben is szerepel, ez 25
millió forint. Ha a rendeletet úgy hagyják, hogy 1 millió Ft feletti értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát
átruházni  csak  versenyeztetés  útján  lehet,  akkor  csak  az  értékesítésre  alkot  meg  a  Testület  egy
alacsonyabb értékhatárt,  és a hasznosítás vonatkozásában a törvényit hagyja meg, az 25 millió forint.
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Ettől  függetlenül,  amikor  a  Testület  úgy  gondolja,  minden  további  nélkül  pályáztathat  is.  Vagy
csinálhatják azt is, hogy ide vesznek egy 25 millió forintnál alacsonyabb értékhatárt a hasznosításhoz.

Fuchs Henrik, polgármester: a 25 millió forintot soknak tartja, meg gond az is, hogy mi alapján döntik
el, hogy minek mely az értékhatára. Akkor minden egyes alkalommal értékbecslést kellene csináltatni? 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  a  hasznosításnál  nem  gondolja,  hogy  kellene  értékbecslés,  de  az
ingatlanértékesítésnél muszáj. Van például a vagyonkataszter, abban is minden önkormányzati ingatlan
értéken szerepel, tehát ott  azt  szokták megnézni leginkább. Hasznosításnál például értékhatár lehet a
hasznosítás értéke is, nemcsak az ingatlané. 

Fuchs Henrik, polgármester: hát igen. Ugyan nem Balatonrendesre lett kitalálva ez a törvény. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: ez egy országos szabály, de minden önkormányzatnak megvan a lehetősége,
hogy alacsonyabb határt mondjon.  

Fuchs Henrik, polgármester: ingatlan értékesítést csak értékbecslés után tennének, hasznosításnál meg
maradjon meg a pályáztatás lehetősége a Képviselő-testületnek. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: akkor úgy lehetne, hogy az 5. § (1) bekezdése marad, mert az a tulajdon
átruházásra vonatkozik, a (2) bekezdés kimarad és a (3) bekezdés a (2) helyébe lép. 

Fuchs Henrik, polgármester:  ezzel a módosítással tenné fel szavazásra a rendelet elfogadását.  Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
11/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

VI.  2017. évi közbeszerzési terv

Fuchs  Henrik,  polgármester:  minden évben kötelező  elfogadni.  Mivel,  hogy reményeik szerint  a
közvilágítás korszerűsítésben esetleg lesz lehetőségük lépni, ezért célszerű úgy elfogadni, hogy az idei
évben terveznek közvilágítás korszerűsítést. Elvileg érkezett ezzel kapcsolatban megkeresés is, egy ún.
ESCO  finanszírozás  típusban  egy cégtől.  Ott  áll  a  dolog,  hogy adatok  meg  lettek  adva,  várja  a
visszajelzésüket, hogy esetleg javasolnak-e itt. Ők is idei évben nem terveznek sok beruházást. Válasz
még nem érkezett. 
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Dr. Szabó Tímea,  jegyző: 11  millió a  közbeszerzés  becsült  értéke  az  anyagban,  de  az  idei évben
változott  a közbeszerzési értékhatár. Ha ilyen számok maradnak, akkor ez nem közbeszerzés köteles.
Mivel  most  ez  a  rendelkezésre  álló  adat,  akkor  nem kell  itt  szerepelnie.  Elfogadhatják  úgy is  a
határozatot,  hogy most nemleges megjelöléssel hagyják jóvá, ha már látják a pontos számot, akkor a
közbeszerzési eljárás megindításáról úgyis dönteni kell, szabályzatot kell elfogadni, meg közbeszerzési
tervet. 

Fuchs Henrik, polgármester:  nem beszélve arról, ha ESCO finanszírozásban csinálnák, akkor nem is
érinti a költségvetést,  hiszen nem kerül plusz költségbe, hanem a jelenlegi fogyasztásnak megfelelően
fizetnek x évig. Ez az ajánlat, és ha ezt elfogadnák, akkor nem lesz plusz költség. Egy esetben fordulna
elő a közbeszerzés, ha teljes mértékben az Önkormányzat finanszírozná a teljes beruházást. Erre egy
esetben lenne lehetőség, ha értékesítenék a kívánt ingatlant, de akkor sem biztos, hogy a teljes összeget
bele kellene tenni egy beruházásba. Most úgy áll a közvilágítás, hogy van 35 db olyan elavult lámpa,
amire az E.ON azt monda, hogy nem hajlandó karban tartani. Bármikor előfordulhat az, hogy az E.ON
felbontja a karbantartási szerződést. Eddig évente kb. nagyságrendileg beszedett az E.ON 800.000.- Ft
körüli karbantartási díjat, de most, hogy van 35 db higanygőz lámpa, amihez már nem gyártanak égőt,
most már nem hajlandók tovább karbantartani. Ez a 35 db mindenképpen cserére szorul. Az E.ON is
ajánlott egy verziót, 500.000.- Ft-ért használt lámpákra cserélnék ezeket a lámpákat. Erre azt mondta,
hogy a Képviselő-testület inkább korszerűsítésben gondolkozik. A közeli jövőben ebben a 35 db lámpa
esetében  mindenképpen  lépni  kell,  mert  ezek  olyan  szintre  kerültek,  hogy  nincs  hozzá  alkatrész
utánpótlás.  Kérdezte  az E.ON-t,  hogy miért  nem javasolnak ők  led-es lámpát? Érdekes,  mert  az ő
használt lámpájukat fillérekért felszerelnék, másét pedig jóval drágábban szerelik fel. 
Tehát a közeli jövőben újra itt lesz a közvilágítást témája, legalább a 35 lámpa esetében vagy esetleg
szakaszolják utcákra bontva. Ebből a 35 lámpából 19 lámpa a Bánya úton van. Ezek voltak nagyon
régen a 71-es számú út mellett, és amikor ott  lecserélték a lámpákat, akkor kerültek ezek fel a Bánya
útra. 
Mivel most emelkedett  az értékhatár a közbeszerzésnél, ezért célszerű lenne azt mondani, hogy most
nem terveznek az idei évben, és amikor aktuális lesz, akkor úgyis a Testület dönt. Ezért úgy tenné fel
szavazásra,  hogy  az  idén  ne  tervezzenek  közbeszerzést.  Aki  ezt  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A 2017. évi közbeszerzési tervről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján az Önkormányzat,  mint ajánlatkérő  által 2017.  évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert,  hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett  fejlesztéseket,  beruházásokat
kísérje figyelemmel.
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Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

VII.  2017. évi rendezvényterv 

Fuchs Henrik, polgármester: a rendezvénytervben nagyjából a korábban elfogadottak szerepelnek.

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  a március 15-ével kapcsolatban a tavalyi évben bejött  a délelőtti
időpont, ezért javasolná ezt az idén is délelőtt.

Fuchs Henrik, polgármester: nem látja akadályát. Legyen délelőtt 10 óra. Esetleg van más javaslat? 

Egyéb javaslat, észrevétel nem hangzott el.

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  elhangzott  módosítással  tenné  fel  szavazásra  a  rendezvényterv
elfogadását. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

2017. évi rendezvénytervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi rendezvénytervezetet  az alábbi
módosításokkal fogadja el:
1. A március 15.-i rendezvény időpontja: 2017. március 15. 10 óra

VIII.  A közösségi színterek díjköteles használata díjának meghatározása

Fuchs Henrik, polgármester:  az előterjesztésben szereplő díjak irányadók. Külön bál szervezésére
nem biztos, hogy oda kellene adni a kultúrházat, bált inkább csak az Önkormányzat szervezzen benne.
Ezért,  ha  a  Testület  egyetértene  vele,  ezt  kivenné  innen.  Bált  csak  önkormányzati  rendezvényen
szerveznek, ez is évente egy alkalommal van. A többi díjnál hagyják az előterjesztésben szereplő díjakat
vagy van ettől eltérő javaslat?
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Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  mindenképpen  akarnak  különbséget  tenni  a  balatonrendesi  ingatlannal
rendelkező és a nem balatonrendesi ingatlannal rendelkezők között? 

Fuchs Henrik, polgármester: igen.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: jó, akkor most hagyja így az előterjesztésben, ha esetleg ez problémás, akkor
majd módosítják esetleg úgy, hogy cél szerint legyen meghatározva. 

Fuchs Henrik, polgármester:  annak a lehetőségét kérné, hogy pl. olyan célból, hogy temetés utáni tor
biztosítására ne kérjenek bérleti díjat. Ilyenre már volt példa. Ha balatonrendesi, helyben történő temetés
esetén nem kérjenek bérleti díjat a helyiség használatáért. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: eszébe jutott  még, hogy a csoportos rendezvényeknél kellene egy
létszámot meghatározni, hogy maximum hány főig.

Fuchs Henrik, polgármester: ezen kívül el kellene fogadni egy megállapodást is, amikor valaki bérbe
veszi a helyiséget, akkor elfogadják a megállapodást is, amelyben rögzítésre kerül a létszám, a tisztaság,
az értékekért való felelés.

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  már korábban egy használati szabályzatot alkotott  a Képviselő-testület, az
alapján, meg egy általános megállapodásban rögzíthető.

Fuchs Henrik, polgármester:  igen, az,  hogy valaki megkapja a helyiséget,  akkor  felel az ott  lévő
értékekért, tisztaságért. Elképzelhető, hogy fűtési időszakban kiegészítő díjat kérhetnének.

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  igen, ez a határozati javaslatban szerepel is. Az előterjesztésben szereplő
összegek azok, amelyek a korábbi rendeletben voltak.  

Fuchs Henrik, polgármester:  javasolja, hogy külsős bál nincs senkinek, a helyben történő  temetés
esetén a tor megrendezésére kérelem esetén ingyen biztosítják a termet.

Kuti Istvánné, alpolgármester:  még a fűtési szezonban a felárakat meg kell határozni.  

Fuchs Henrik, polgármester:  ott  viszont mindenkinek azonos összeget  kellene. Javasolja továbbá,
hogy igénybevétel esetén ne határozzák meg az 1 óra használati díjat, hanem akkor minimum 4 órai díjat
kelljen kifizetni. Javasolja a felárat a kisteremnél legyen 1.000.- Ft, nagyteremnél 2.000.- Ft.

Ezek  alapján  az  elhangzott  módosításokkal  javasolja  a  határozatot  elfogadni.  Aki  ezzel  egyetért,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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16/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek igénybevételi díját az
alábbiak szerint határozza meg:

I. Balatonrendesi ingatlannal nem rendelkezők részére:

Nagyterem:
- Kiállítás, árusítás céljára 10.000.- Ft/nap
- Csoportos rendezvény céljára            10.000.- Ft/nap;  minimum 4 órára 4.000.-Ft
- Kisterem:             nem kerül bérbeadásra

II. Balatonrendesi ingatlannal rendelkezők részére:

Nagyterem:
- Csoportos rendezvény céljára              8.000.- Ft/nap;   minimum 4 órára 4.000.-Ft
- Kisterem:              3.000.- Ft/nap

III. Egyebek  

1. Helyben történő temetés esetén, kérelemre a nagyterem ingyenesen kerül bérbeadásra a halotti tor
megrendezésére.

2. Nagyterem igénybevételének díján felül a fűtési szezonban 2.000.- Ft felár fizetendő.
3. Kisterem igénybevételének díján felül a fűtési szezonban 1.000.- Ft felár fizetendő.

IX.  Polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

Fuchs Henrik, polgármester: a polgármesteri illetmény az idei évben változott.  Célszerű elfogadni a
Képviselő-testületnek, legalábbis ez a javaslat. Mivel törvényben fogadták el, ezért mást nem nagyon tud
tenni a Képviselő-testület, minthogy elfogadja. Az alpolgármesteri illetmény is változott,  amit majd az
előterjesztés szerint tenne fel szavazásra. 
Mivelhogy ez egy olyan döntés  lesz,  amit jóvá kell hagyni, mert  mást úgysem tehetnek,  ezért  nem
kezdeményei a döntésből való kizárását. Ha ez egy más javaslat alapján történne, akkor kérné, de így
nem. 

Javasolja,  hogy  döntsenek  a  polgármester  illetményének  megállapításáról.  Aki  egyetért  az
előterjesztésben foglalt határozati javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.  

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2017. (II. 21.) HATÁROZATA
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A polgármester illetményének megállapításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs Henrik,  polgármester  illetményét  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.
§ (4) bekezdés a) pontja alapján 2017. január 1-jétől havi 299. 151  Ft-ban állapítja meg. 
A polgármester  az Mötv.  71.  §  (6)  bekezdése alapján havonta  44.  873 Ft  -  illetménye 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel történő
kifizetése iránt.

Felelős: Kuti Istvánné, alpolgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: az előterjesztésben az Alpolgármester tiszteletíjánál nincs beírva összeg.
De mivel már ezt  korábban jelezte,  és a költségvetés is a szerint készült el, ezért  az alpolgármester
tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester illetményének (149.576.-) 60%-ában, azaz 89.746.-
Ft, illetve a polgármester költségtérítésének 15%-ában, azaz 13.462.- Ft-ban javasolja elfogadni. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: bejelenti személyes érintettségét, ezért kéri a döntésből való kizárását.

Fuchs Henrik, polgármester: a maga részéről nem kívánja kizárni az alpolgármestert a döntésből. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  és 1  tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Döntéshozatalból való kizárásról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kuti  Istvánné  alpolgármestert,  az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntés meghozatalára irányuló szavazásból nem
zárja  ki. 

Fuchs Henrik, polgármester: javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású
polgármester  illetményének  60%-ában,  azaz  89.746.-  Ft-ban  állapítsák  meg,  ennek  alapján
költségtérítését 13.462.-Ft-ban határozzák meg. 
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  és 1  tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

19/2017. (II. 21) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kuti Istvánné, alpolgármester tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80.
§  (2)  bekezdése  alapján  2017.  január  1-jétől  havi  89.746.-  Ft-ban  (a  társadalmi  megbízatású
polgármester tiszteletdíja 60%-ának megfelelő összeg) állapítja meg. 
Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 13.462.- Ft - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi rendszerességgel történő
kifizetése iránt.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

X.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Fuchs Henrik, polgármester:  azt sem tudja, hogy mennyi szabadsága van, ugyanis a rendszer nem is
hozta át a tavalyi szabadságait.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: 39 nap van egy évben. A jogszabálykövető rendszer nem hozta át a tavalyi
évben megmaradt 19 napot.  Ez nem azt jelenti, hogy az eltűnt.  A lényeg, hogy 58 nap kiadását kell
tervezni. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Tehát  58 napot  kell ütemeznie, ezek alapján az alábbi javaslata van:
február hónapra 3 nap, március hónapra 5 nap, április hónapra 5 nap, május hónapra 5 nap, június
hónapra 5 nap, július hónapra 10 nap, augusztus hónapra 10 nap, szeptember hónapra 5 nap, december
hónapra 5 nap, október hónapra 3 nap és november hónapra 2 nap. 

Aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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20/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik,  polgármester  2017.  évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-   február hónapban  3 nap
-   március, április, május, június, szeptember, december hónapokban havi 5 nap, 
-   július, augusztus hónapban havi 10 nap
-   október hónapban 3 nap
-   november hónapban 2 nap.

XI.  Tájékoztatás a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet
megalkotásáról, a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról

Fuchs Henrik, polgármester: kérdés van az anyaggal kapcsolatban?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: a legaggasztóbb településképi rendeletnél a határidő, mert annak október 1-
ig meg kellene lennie. Ez megint egy olyanfajta rendelet,  amit nem tudnak önállóan, mindenképpen
szükségesek a településmérnök szakemberek igénybevétele. 

Fuchs Henrik, polgármester: akikről majd utólag kiderül, hogy mennyire szakemberek, lásd a település
HÉSZ-ét.  Azt gondolják, hogy aki egy ilyet kiad a kezéből, az nem hoz olyan döntést, hogy az egyik üti
a másikat. Most konkrét példa, hogy amikor a Strand út túloldalán lévő területekkel fordulnak építés
ügyben Tapolcához, Tapolca úgy dönt, hogy átteszi Balatonfüredre, pedig hát Tapolca az építéshatóság.
Nem  tudja,  hogy  milyen  megfontolásból.  Most  ott  konkrét  információi  szerint  Balatonfüred
engedélyezte  a  mobil  házat.  Tapolca  építéshatóság  eddig  mindenkinek  elutasította.  Most  ott  a
legfeltűnőbb helyen, a 71-es út és a Strand utca sarkán 2 db mobilház lesz elhelyezve, mert Balatonfüred
engedélyezte. 

Kuti Istvánné alpolgármester:  itt meg még a mobil garázsból is óriási cirkusz volt. 

Fuchs Henrik, polgármester:  nem érit, hogy milyen megfontolásból, ha arról a részről fordul valaki
építéshatósági ügyben Tapolcához, mindig átteszik az ügyet Balatonfüredre. De csak az út  annak az
oldalán  lévő  ügyeket.  Teljes  joggal  lesz  majd  ebből  felháborodás.  Tapolca  a  Balaton  törvényre
hivatkozva  elutasítja  ott  a  mobilház  kérelmet,  Balatonfüred  pedig  a  Balaton  törvényre  hivatkozva
engedélyezi. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  Ettől függetlenül külsős szakember igénybevételére kell majd számítani. Azt
is hallotta, hogy erre biztosítanak majd forrást.

Fuchs Henrik, polgármester:  elvileg a rendezési terveket is felül kellene vizsgálni 2018. év végéig,
ezért jó lenne, ha arra is adnának valami forrást, mert azt önerőből nem tudják megvalósítani. 
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Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  tájékoztató  tudomásul  vételét.  Aki  ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

21/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Településrendezéssel kapcsolatos tájékoztatásról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  településképi  rendelet  és  az  arculati
kézikönyv készítési  kötelezettségről,  valamint  a  Balaton  törvény 2017.  évi  felülvizsgálatáról  szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

XII.  Alapítványok, egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása

Fuchs Henrik, polgármester: ezzel kapcsolatban van kérdés, észrevétel?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elszámolását, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(8254  Kővágóörs,  Dózsa  György u.  1.)  részére  nyújtott,  2016.  évre  vonatkozó  támogatással való
elszámolást elfogadja.

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

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

23/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület
Balatonrendesi Csoportja (8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: aki az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának az elszámolását
el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

24/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

XIII.  Egyesületek támogatási kérelme
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Fuchs  Henrik,  polgármester:   mindenképpen  azt  gondolja,  azt  hogy az  Ábrahámhegyi  Polgárőr
Egyesületet  támogatják,  mindenképpen jónak tartja,  mert  sajnos Balatonrendesen nincs rá lehetőség,
hogy egy ilyet létrehozzanak, meg valószínűleg az többe is kerülne. Ugyanígy a Kővágóörsi Tűzoltó
Egyesület a rendezvényeikhez most már a katasztrófavédelmi előírások szempontjából mindenképpen
szükséges.  Egyetlen  civil  szervezet  Balatonrendesen  a  NABE  helyi  csoportja.  A költségvetésben
150.000.- Ft-ot terveztek, ha felosztják mind a 150.000.- Ft-ot, akkor esetlegesen érkező más kérelem
esetén  nem tudnak  támogatást  biztosítani.  Van  valami elképzelés  a  felosztásról?  Ha  nincs,  akkor
javasolja a tavalyi alapján, egyenlő mértékben felosztani 50-50-50.000.- Ft-onként. 

Aki el tudja fogadni, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 50.000.- forinttal kerüljön támogatásra,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

25/2017. (II. 21.) 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 egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2017. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés

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: 2017. március 31.
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- 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 el tudja fogadni, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
50.000.- Ft támogatást kapjon, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

26/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 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 Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs,
Dózsa György u. 1.) (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: 2017. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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: 2017. 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.
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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  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

27/2017. (II. 21.) 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  50.0000.- 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: 2017. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2018. 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.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2017. 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.

XVI.  A Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjának
véleményezése
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Fuchs Henrik, polgármester:  itt szükséges minden tag önkormányzat véleménye. 

Dr. Szabó Tímea,  jegyző:  ami ezek a  közül a  feladatok  közül  érinti Balatonrendest,  az  egyik az
étkeztetés, a másik pedig a házi segítségnyújtás. Az étkeztetés nem vészes, ott kb. 10.- Ft-os különbség
van a tavalyihoz képest. A házi segítségnyújtás változott,  az idei évtől a házi segítségnyújtás szétvált
személyi gondozásra  és  szociális segítésre.  A szociális segítés  formája a  házi  segítés  nyújtásnak  a
kevésbé  egészségkárosodott  személyek  gondozását  jelenti,  tehát  akiket  egészségügyileg  nem  kell
gondozni, kevésbé igényel egészségügyi szakértelmet. A másik formája a személyi gondozás az az, ahol
több szakértelem, és több idő szükséges a feladat ellátásához. Ennek a feladatnak a két formája között
az állami támogatása  jelentősen eltér  olyannyira, hogy a személyi gondozásé a  nagyobb, a szociális
segítésé az alacsonyabb. Ez meglátszik a térítési díjakon is. Az anyaghoz tartozó  rendelettervezet  3.
számú mellékletének 2. pontja tartalmazza a kedvezményeket. Ezeket lefordítva összegekre, konkrétan a
szociális  segítés  intézményi  térítési  díja  1.170,32,-  Ft/óra,  tehát  ahol  kevésbé  van  egészségügyi
probléma. A másik formája, a személyi gondozásnál jövedelemtől függően alakulnak a kedvezmények
összegei. Ahol a jövedelem a nyugdíjminimum 250%-áig terjed, ott  109,65.- Ft/óra, a nyugdíjminimum
250%-tól 300%-áig terjedő jövedelem esetén 148,35.- Ft/óra a térítési díj, a nyugdíjminimum 300%-tól
350%-ig terjedő  jövedelem esetén  199,95.-  Ft/óra,  és  a  nyugdíjminimum 350%-a feletti  jövedelem
esetén 258.- Ft/óra a térítési díj. Ez a térítési díj, a házi segítéségnyújtásé 112,5.- Ft/óra volt azzal, hogy
Balatonrendes  átvállalta  azt  a  10%  kedvezményt  is,  amit  nem  biztosított  a  Társulás,  tehát  a
balatonrendesi valamennyi házi segítségnyújtott számára ingyenes volt a szolgáltatás. 
A véleményezésen kívül azt nem tudják befolyásolni, hogy a Társulás milyen térítési díjakat fogadott el,
esetleg azt lehet befolyásolni, hogy tud-e most az Önkormányzat valamelyikből átvállalni. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Szalaiék jelezték, hogy lehetne-e, hogy ők csak ebédet kérnek, és
nem kérnek  semmiféle más szolgáltatást.  Hova  fordulhatnak  ez  ügyben? Hova  nyújtsák  be  ezt  az
igényüket?

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  ez kérelemre működő ellátás, és a kérelmet a Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálathoz kell benyújtani.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  adhatják  a  házi  gondozónak,  a  Zsuzsának  is,  aki  továbbítja  a
Szolgálatnak.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: nem tudnak a házi gondozóval úgy kommunikálni.

Fuchs Henrik, polgármester: akkor jelezzék, és nyújtsák be ide a Hivatalba, és majd továbbítják a
Szolgálathoz. Írják meg azt a néhány sort, hogy ők csak az ebédet kérik. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: ebben az esetben bármekkora a jövedelem, 22,5% a kedvezmény mértéke,
kb. 610-620.- Ft/ebéd.

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  azt mondták a gyerekei, hogy akár az étel futárral is meghozatják
nekik az ebédet, csak a gondozónő, Zsuzsa ne menjen oda. Akkor bárkinek külön lehet venni, hogy csak
ebédet hozat, és gondozást nem kér?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: persze. A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás két különböző feladat.

21



Csabáné Varga Anikó, képviselő:  attól még a Zsuzsa nem lesz elküldve? – mert mindenkinek azt
mondja, ha a gondozás nem kell, akkor őt el fogják küldeni. 

Fuchs Henrik, polgármester:   ha nem lesz  meg a megfelelő ellátottja, akkor  lehet, mivel hogy az
állami támogatást a Szociális Szolgálat a gondozottak után kapja. De nem a Zsuzsa lesz elküldve, mert
nem ő tartozik a képzetlen szakemberek közé. 
A lényeg az, azt kell most eldönteni, hogy mivel eddig nem volt így megbontva, és eddig mindenkinek
térítésmentes volt ez a szolgáltatás, hogy most is így legyen-e. Jelentősen változott a tavalyihoz képest,
mert tavaly volt 113.- Ft/óra, most pedig a 110.- Ft-tól elmegy a 258.- Ft/ óráig. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  felül kellene vizsgáltatni, hogy igény van-e arra, hogy ott  x órát
eltöltsön a gondozó vagy nincs rá igény. Kati néni esetében például. 

Fuchs Henrik, polgármester: nem kell ezt felülvizsgáltatni, hanem az emberekkel kellene tudatni, hogy
semmi akadálya, az Önkormányzat kifizeti, de akkor azt az időt igazolják le, amit valóban ott tölt náluk
a gondozó. 
Kár, hogy nem látnak számot, hogy ez mennyi volt a tavalyi évben. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  tavaly 112.- Ft/óra díjjal kellett számolni, nem volt eltérés a díjak között.
Tavaly úgy számoltak, hogy heti 40 óránál nem lehet több a gondozási idő. Így vezették végig. 

Fuchs Henrik, polgármester: most úgy tudnának egy számítást végezni, hogy vesznek egy közép árat,
és azzal számolnak valamit. 180.- Ft/óra a középár és az heti 40 óra.

Dr. Szabó Tímea,  jegyző:  heti 40 órát  nem is tud  elszámolni, hiszen neki is kell adminisztrálnia,
utaznia, ugyanis Salföldön is van ellátottja.

Fuchs Henrik, polgármester: heti 20 órával számolva 180.- ft/óra, az megközelítőleg évi 180.000.- Ft.
Olyanoktól elvenni, akik ezt legjobban igénylik, nem javasolná. Valahogy mindenképpen azt gondolja,
hogy ezt fent kellene tartani, mert van nem is egy egyedülélő ember a településen. Azt viszont örömteli
lenne hallani, hogy mindenki elégedett a gondozással. Sajnos nem mindenhonnan azt hallják vissza, hogy
ez mennyire jó. Természetesen a problémák nem jutnak el az Önkormányzathoz, nem vállalják fel, addig
pedig nem tudnak az ügy érdekében semmilyen lépést tenni. Annyit tudnak, hogy bíznak a jó ellátásban,
és felvállalják. Javasolja, hogy egyelőre próbálják meg, és vállalják át  a személyi gondozás részét,  a
másik részét, a szociális segítést ne, azt ne vállalják át. Így javasolná elfogadásra. Van eltérő javaslat?

Amennyiben  nincs,  a  megfogalmazott  javaslatot  tenné  fel  szavazásra.  Aki  ezzel  egyetért,  az
kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

28/2017. (II. 21.) HATÁROZATA
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A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése

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 keretében nyújtott személyi gondozás tekintetében a társulás által elfogadotton
túl, az intézményi térítési díjból további, az alábbiakban meghatározott mértékű kedvezményt biztosít:
a) a nyugdíjminimum 250 %-áig terjedő jövedelem esetében 8,5 %;
b) a nyugdíjminimum 250 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 300 %-áig terjedő jövedelem esetében
11, 5 %
c) a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 350 %-áig terjedő jövedelem esetében
15,5 %
d) a nyugdíjminimum 350 %-a fölötti jövedelem esetében 20 % .
Felkéri a polgármestert,  hogy a döntésről szóló határozatot  küldje meg a Társulás elnökének további
intézkedés végett.

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

Felelős:   Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. március 20.

XV.  Kővágóörs-Pálköve strandon levő önkormányzati terület bérbe adása  

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  anyagban szerepel  egy pályázati  kiírás  tervezet.  Az összegnél  a
100.000.-  Ft-ot  javasolná,  ami korábban is  volt.  A határozott  időnél  maximum 5  évben  javasolja
megszabni, mert a legtöbb esetben beruházással jár. 5 nyár legyen benne, tehát akkor 2021. szeptember
30-ig javasolja.  A minimum bérleti  díj legyen 100.000.-  Ft,  ha  esetleg  több  ajánlat  érkezik,  akkor
nagyobb lesz ez az összeg. A licitlépcső legyen legalább 10.000.- Ft. Azt kellene még eldönteni, hogy hol
jelentetik meg. Hirdető, honlap biztos, meg legyen a Tapolcai Hírözönben első körben. 
Aki így el tudja fogadni a pályázati kiírást, azt kéri, kézfeltartással jelezze.  

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

29/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A Kővágóörs 0282/10. hrsz-ú ingatlan egy része bérbeadására pályázat kiírásáról 

23



Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában levő Kővágóörs  0282/10.
hrsz-ú, kivett  strandfürdő megnevezésű ingatlan 25 m2 nagyságú területrésze bérbeadására pályázatot
hirdet.
A pályázati kiírást megismerte, és az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

- a bérbeadás ideje 2017. május 15-étől 2021. szeptember 30-ig,
- a bérleti díj 2017. évre minimum 100.000.- Ft/év, 
- 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 Tapolcai Hírözönben.

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

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

XVI.  Hegyi út tulajdonjogi helyzetének rendezése

Fuchs Henrik, polgármester:  kérné Jegyző asszonyt egy rövid tájékoztatásra. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  5 ingatlant érint ez az egész. Az 5 ingatlanból 3 ingatlan győri tulajdonos,
haszonélvező kezében van. Ők néhány napon belül visszaküldték a beleegyező nyilatkozatot azzal, hogy
két haszonélvező van, és csak az egyikük küldte vissza a nyilatkozatot, de vélhetően a másikkal sem lesz
probléma.  A másik ingatlanok, ami helyiek kezében van, ott 2 személytől jött vissza pozitív válasz, és 3
személy nem válaszolt. Ők mind a hárman helyiek. Őket, ha sikerülne meggyőzni, akkor egyszerűbb ügy
lenne. A három személy név szerint, Tomori László József, Tomori Tibor és Tomori Brigitta. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Tomori Brigitta nem tartózkodik itt, Tibor sem Balatonrendesen lakik. 
Ez azért érdekes, mert annak idején a József volt az, aki mondta a Pistának, hogy küldje az aszfaltozót,
majd ő az apjával megbeszéli.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  kár, hogy nem vetették ezt papírra. 

Fuchs Henrik, polgármester:  ebben a szituációban, hogy nem válaszolnak, mit tud az Önkormányzat
lépni? Ott van az az út 30 éve, aszfaltozva legalább 20 éve. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  20 éve biztos. Az első etap az az volt, hogy a domb a gázvezetés
végén le lett aszfaltozva. Ennek az volt a feltétele, hogy mindenkinek le kellett mondani egy bizonyos
terület hányadról. Saját maguk is lemondtak a szőlőterületük alsó részéről, és ezt át  is vezettették a
Földhivatalnál. Ez teljesen rendben van, ez már az Önkormányzat területe. A többiek valószínűleg csak
szóban állapodtak meg, és megtörtént ez a dolog. Ehhez a költségekhez még hozzá is járultak annak
idején. A domb, ami a területükhöz megy fel, az teljesen önköltséges alapon készült el, a többi részhez
meg valamennyivel hozzá kellett járulni, még ott a szőlőtulajdonosok is adtak be valamennyi pénzt, mert
ők is azon az úton jártak fel. 
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Fuchs Henrik, polgármester:  mi a legegyszerűbb eljárási mód, hogy ott utca legyen?

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  a legegyszerűbb módja az lenne, hogy mindenki beleegyezik, elmennek az
ügyvédhez, és ott szerződést kötnek. A másik módja a kisajátítás, ahol az ingatlan értékét ki kell fizetni a
tulajdonosoknak. A harmadik megoldás lehet az elbirtoklás.

Fuchs Henrik, polgármester:  javasolja, hogy indítsák meg az elbirtoklási eljárást, bízzák meg Dr. M.
Tóth Balázs ügyvédet az Önkormányzat képviseletére.
Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

30/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A „Hegyi út” tulajdonjogi helyzete rendezéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hegyi út” tulajdonjogi helyzete rendezése
érdekében a következő intézkedést teszi:

Elhatározza, hogy elbirtoklás iránti eljárást indít, és megbízza Dr. M. Tóth Balázs ügyvédet (Dr. M. Tóth
Ügyvédi Iroda (1802) 1122 Budapest, Bíró u. 7.) az Önkormányzat képviseletével. 

Felhatalmazza a Polgármestert az ügyvédi meghatalmazás aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. március 31. 
XVII.  Horog utca szélesítése

Fuchs Henrik, polgármester: ezzel kapcsolatban volna egy megjegyzése, hogyha ott  úgymond egy
hivatalos utcát  akarnának,  akkor  még a jelenlegi szélesség sem felel meg.  A jelenlegi természetbeni
szélesség sem felelne meg az előírásoknak. Viszont a természetben mégis megfelel mindenkinek, mert
közlekedhető, használható. Nem tudnák csak azt megoldani, hogy a Hullám utca felől, mert két dolog
miatt  is  fontos,  egyrészt,  hogy  tényleg  végre  legyen  utca.  Bár  az  ottani  tulajdonosok  ott  sem
kompromisszum készek. Ha még ettől szélesebb lenne, akkor azt valószínűleg nem támogatnák, azt az
Évának kellene felvállalnia az ő telkéből. Akkor meg lenne benne egy törés. Az ottani ingatlantulajdonos
megosztotta a telket, ő értékesíteni szeretné, de így út nélkül nem tudják beépíteni. Ha a Hullám utca
felől lenne abból a  telekből  annyi elvéve,  hogy onnan lenne az  útkapcsolata  annak a  teleknek,  az
kivitelezhető? Az út alulról a telek végéig megy, utána már csak egy gyalogút van. Akkor is az kellene,
hogy a 197. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa is hozzájáruljon, hogy felülről csak addig legyen az út.  Bár
hivatalosan ez akkor sem lenne út.
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Dr. Szabó Tímea, jegyző: akkor az megint egy plusz ember, és a HÉSZ meg nem biztos, hogy jelöli. Az
alsó szakasz szélesítését jelöli, de ezt a fentit nem. 

Fuchs Henrik, polgármester: a másik variáció meg azért  kellemetlen, mert most csináltatták meg a
kerítést.  Az a  baj,  hogy a  jelenlegi szélesség 4  m,  de  az  még nem felel meg a  hivatalos  útnak.  A
valóságban elfér a tűzoltóautó is, de hivatalosan az út szélesség minimum 5 méter. Ezen a természetbeni
szakaszon minden közmű bent van. A baj az, hogy a teljes szélesség kevés. Még további 1 m szélesítés
kell. A Rendezési Terv előírja, hogy ez út lett, ugyanúgy, mint fent a Hegyi útnál is. Bár itt sérelmezik,
hogy azt sem tudják, hogy az hogyan lett leaszfaltozva. Bár ha nem tudnák, akkor onnan nem tudnának
bejárni sem. 

Schök Ferencné, lakosság részéről:  azt az utat  mi birtokoltuk el per útján. Fent lezárta a Galambos
nevű tulajdonos, és ezért csak az árkon keresztül tudtak átjárni. Volt egy ilyen időszak. Az után perre
mentek, és akik ott fent laktak, perre mentek, és együtt perelték Galambosékat, és kinyittatták a kaput.
Valaki kiemelte a kaput, és onnantól ott  jártak le. Akkor úgy jártak, hogy a falu felől, a temetőn is át
lehetett menni, úgy közelítették meg a telket. Ez nagyon veszélyes dolog, javasolja, hogy minél előbb
indítsák el a pert. Ha azt a fönti telket eladják, és bekerítik, akkor nem tudnak átjárni. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: a  Horog  utca  ügyében  meg  kellene  kérdezni  az  illetékes
Közlekedéshatóságot, hogy hajlandóak-e ahhoz hozzájárulni, hogy a minimum 30 éve meglévő jelenlegi
állapotok szerint legyen út a Horog utca. Utána tudnak tovább gondolkodni. 
Ezt a javaslatot javasolja elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

31/2017. (II. 21.) HATÁROZATA

A Horog utca szélesítéséről 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonrendes 199. hrsz-ú út  szélesítése
tárgyában a következő intézkedést teszi:
Megbízza  a  Polgármestert,  hogy  egyeztesse  a  közlekedési  hatósággal,  a  minimális  útszélességre
vonatkozó  szabályokat,  továbbá,  hogy a  Horog  utcában  kialakult  természetbeni  állapot  megfelelő
lehetne-e, különös tekintettel arra, hogy ez már egy legalább 30 éve fennálló állapot, továbbá, hogy az út
közlekedhető. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
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Határidő: a következő tervezett ülés

XVIII.  Vegyes ügyek 

-  Út elnevezése

Fuchs Henrik, polgármester:  helyrajzi számon van jelenleg a Kerekes dombra menő út.  Ha annak
nevet szeretnének adni, akkor az milyen előkészületekkel jár? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: elnevezni a Képviselő-testület jogosult. Amikor a Képviselő-testület eldönti,
hogy hogyan szeretné nevezni, utána közzé kell tenni, talán 30 napra, hogy a helyben lakók, illetve az
érdekeltek véleményezhessék. A végleges döntést csak ez után lehet meghozni. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: felújításra  kerül  ott  a  dombon  a  Borvilla  panzió  és  étterem,  akik
hamarosan majd nyitni szeretnének, ezért kérnék ők is, hogy nem lehetne-e elnevezni azt az utat. A maga
részéről az is eszébe jutott, hogy a Kerekes domb megnevezés legyen benne, mert mindenki így ismeri.
Javasolja, hogy legyen Kerekes domb dűlő. Ezzel az elnevezéssel egyetért a Testület?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: a maga részéről valamilyen bor névre gondolt, vagy valami borral
kapcsolatos elnevezésre, mivel hogy Borvilla az étterem neve, de ez is tetszik. 

Fuchs Henrik, polgármester: volt egy elsődleges gondolata, hogy Borvilla utca legyen, de ha holnap
után nem Borvillának hívják az éttermet?  Az itt élő embereknek mindenkinek Kerekes domb már rég
óta. Aki meg ezután tudja meg, akkor ők meg így ismerik meg, a helyiek meg azonnal tudják, hogy ez
hol van. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  akkor ezt így előkészíti a következő ülésre. 

-  Iskolások szállításához költségtérítés

Fuchs Henrik, polgármester: van valami fejlemény abban, hogy a KLIK-től lehet bérletet leigényelni?

Dr. Szabó Tímea,  jegyző: januártól megszűnt  a Tapolcai KLIK, idéntől a Balatonfüredi KLIK-hez
tartozik  a  település.  Azt  a  tájékoztatást  kapták,  hogy nincs  arra  lehetőség,  hogy a  bérlet  árának
megfelelő összeget igényeljék tőlük, esetleg az lehet, hogy kiszámlázza az Önkormányzat azt a költséget
megállapodás alapján, amit majd alaposan megnézik.  Szabályozni szükséges az önköltség számítást,
hogy mennyi költséget jelent ez. Ők a bérlet árát oda tudják adni a gyerekeknek, illetve a bérletet, és ez
az, amit biztosítanak. 

Fuchs Henrik, polgármester:  felmerült az a gondolat, hogy szállítják a gyerekeket, és a KLIK amúgy
kifizetné a bérletet a gyerekeknek, lehet, hogy ki is fizeti, de ezt nem tudják. Jó lett volna, ha valamennyi
összeggel támogatnák a szállítást. Korábban volt ilyen elvileg. 
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Dr. Szabó Tímea, jegyző:  a gazdasági vezető azt mondta, hogy esetleg így tudnák megoldani. 

Fuchs Henrik, polgármester:  de ez igen nagy macerával járna, hiszen meg el kellene jutni oda, hogy
ez kiszámlázható legyen, megállapodást kötni.

Fuchs Henrik, polgármester: van már valami ajánlat a csónakkikötőre? Bár biztosan nincs, mert akkor
már tudnának róla.  Azóta  is ajánlatot  várnak,  mivel a BAHART nagyon magas árat  adott,  azóta  is
próbálnak más lehetőséget, hogy itt a csónakkikötő rendben legyen, de sajnos nem nagyon jönnek az
árajánlatok. Mihelyst van valami, akkor azt azonnal mondani fogja. 

Kérdezi, hogy van-e még valami a vegyes ügyekben valami?

Mivel több kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el, megköszöni a részvételt,  és az ülést  12:44 órakor
bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                           jegyző
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