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

Szám: Krs/584-2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. február 20. napján 10:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Csabáné Varga Anikó képviselő

Perger János képviselő
                          

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  3
fővel  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Egy  képviselő  úton  van,  Kuti  Istvánné
alpolgármester beteg, ezért nem tud részt venni a mai ülésen. 
Javasolja,  hogy az  előzetesen  megküldött  napirendeket  tárgyalják  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy 13.
napirendi  pontként  vegyék  fel  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa
fenntartásában működő  Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és  Háziorvosi Ügyeletei Szolgálat
által biztosított  szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről,
kedvezmények biztosításáról szóló anyagot. Aki a napirendi pontokat így el tudja fogadni, kézfeltartással
szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

A 2018. február 20-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 20-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

II. 2018. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

III. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 
szóló rendelet módosítása

       Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

IV. 2018. évi rendezvényterv
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

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

VI. Törvényességi felhívás 
       Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

VII.  Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
      Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

VIII. Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

IX. Egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

X. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XI.    Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XII. Csatlakozási  felhívás  betelepítési  kvóta  ellen  –  Szita  Károly
levele

         Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XIII. Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa
fenntartásában  működő  Balaton-felvidéki  Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeletei Szolgálat által biztosított
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szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési
díjainak véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról

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  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

I. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Fuchs Henrik,  polgármester:  Az anyagot  mindenki megkapta,  ismerik. Valószínű,  hogy majd még
többször  változtatják,  de  egyenlőre  jelen  állásban  javasolná  elfogadásra.  Kérdezi,  hogy  kérdés,
észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

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

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: 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  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2018. (II. 20.) 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:
                                                              2018.  17 330 000 Ft
                                                             2019.  18 230 000 Ft
                                                              2020.  18 725 000 Ft

2021.  19 320 000 Ft

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

2021. 0 Ft

Fuchs Henrik, polgármester:  az előterjesztés mellékletét  képezi még a költségvetéshez kapcsolódó
tájékoztatási  kötelezettség.  Javasolja  a  tájékoztatót  elfogadni.  Aki  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon.
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetéshez  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 

II.  2018. évi közbeszerzési terv

Fuchs Henrik, polgármester:  A nemlegest is el kell fogadni. Jelen állás szerint sajnos Balatonrendes
esetében nemleges, nem lenne baj, ha tervezhetnének, de most sajnos nem. Ezt a nemleges közbeszerzési
tervet tenné fel szavazásra.  Aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

A 2018. évi közbeszerzési tervről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi
CXLIII.  törvény 42.§-a alapján az  Önkormányzat,  mint ajánlatkérő  által 2018.  évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert,  hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett  fejlesztéseket,  beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

III.   A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezeléséről  szóló  rendelet
módosítása
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Fuchs Henrik, polgármester: Itt  azért szükséges a rendeletet módosítani, mert a szolgáltatást végző
részéről egy ármódosítás lépne be. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs  kérdés,  észrevétel,  úgy javasolja az  előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elfogadni. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem közművel összegyűjtött  háztartási
szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződést  Németh  László  egyéni  vállalkozó
(8300Tapolca,  Véndeki utca  25.)  által benyújtott  díjkalkulációnak megfelelően közös  megegyezéssel
módosítja.   Az  e  tárgyú  szerződés  tervezetét  megismerte,  azt  jóváhagyja,  és  felhatalmazza  a
polgármestert az aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. február 28. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Ezek  után  a  rendeletben is  ezt  a  díjat  módosítani kell.  Javasolja a
rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadását. Aki egyetért  a rendeletmódosítással, kézfeltartással
szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 
13/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról
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IV.  2018. évi rendezvényterv 

Fuchs Henrik, polgármester: A disznó vágáson már túl vannak, az február 9-én volt.  A következő
rendezvény március 15-e, ahogy tavaly is elhatározták, délelőtt 11:00 órára javasolná. A húsvét hétfői
játékok április 2-án lennének 14:00 órakor. A falunap az idén úgy jön ki, hogy június 29-30. A szüreti
felvonulás szeptember 29-én 14:00 óra,  a Mikulás egyértelmű, december 6-a 17.00 óra.  Az adventi
gyertyagyújtások szombatonként lennének, tehát  december 1.,  8.,  15.  és 22.  A mindenki karácsonya
december 15-én, szombaton lesz, ami az idei évben munkanap. Reményeik szerint talán az iskolától
kérhetnek segítséget a műsorhoz azáltal, hogy munkanapra fog esni. Ami felmerült már elképzelésként,
hogy  a  hősi  halottak  megemlékezését  nem  novemberben  tartanák,  mert  akkor  esetleg  nagyobb
érdeklődésre tartana számot. Azért alakult ki ez a novemberi időszak, mert amikor először állították az
emlékművet,  akkor  az  első  világháborúhoz  kapcsolódva,  novemberbe  lett  állítva.  Most  az  utolsó
ünnepségen  elhangzott,  hogy  megpróbálkozhatnának  a  májusi  időponttal,  mivel  május  utolsó
vasárnapján van a hősök napja. Javasolja, hogy május 28-án tartsák meg ezt a megemlékezést a kora
délutáni időszakban, 14:00 órakor. 
A tavalyi évben szeptemberben volt a mandulafa ültetés a 70 éveseknek. Ezt  muszáj lenne egy kicsit
hátrébb tolni, mivel szeptemberben még nem lehet szabad gyökerű mandulafát kapni, csak konténerest,
ami árban sokkal drágább. Azt nem nézte, hogy az idei évben hány főt érint, tavaly sokan voltak, mert
minden  70  és  80  fő  közöttinek  ültettek.  Mivel  a  szabad  gyökerű  fákat  október  közepén  kezdik
értékesíteni,  ezért  mindenképpen  vagy október  végi  vagy november  eleji  időpontot  javasolna.  Az
időjárás miatt kiszámíthatatlan, de javasolja október 24-én 14:00 órai kezdettel.
Kérdezi, hogy mekkora összeggel vannak bent a rendezvények a költségvetésben?

Kirnbauer  Viktorné,  pénzügyi  ügyintéző:  A költségvetésben  889.000.-  Ft  összeget  terveztek  a
rendezvényekre.

Fuchs Henrik, polgármester: Javasolja az elhangzott  kiegészítésekkel a rendezvénytervet  elfogadni
azzal,  hogy a  költségvetésben szereplő  889.000.-  Ft-ból  kívánja megvalósítani az  Önkormányzat  a
rendezvényeket. 

Perger János, képviselő: A falunapnál indokolt a két nap? Azt érzi, hogy a falu lakossága csökken, az
érdeklődés  csökken.  Pálköveiek,  üdülők  vannak  itt  és  esznek  ingyért.  Nem  tudja,  hogy  ekkora
lélekszámú, törzslakosú községben indokolt-e a 2 napos falunap.

Fuchs Henrik, polgármester: Elgondolkoztató.  Sokszor gondolkodott  ezen. Korábban 3 napos volt,
azt már lecsökkentették 2 napra. Ez azért alakult ki egyrészt, mert a sátorbérlés az egy napra is ugyan
annyiba került,  mint egy hétvégére és a rendezvényeket  meg nehéz volt úgymond összezsúfolni egy
napba. Így sem könnyű 2 napig végig ott  lennie. Felmerült már részéről a gondolat, hogy esetleg csak
egy szombati nap lenne és elindítva már délelőtt, de az sem lesz könnyű. Ezt még átgondolhatják, mivel
benne is van a rendezvénytervben, hogy a változtatás jogát fenntartják. Átgondolhatják, hogy csinálnak
belőle egy egy napos, szombati rendezvényt. Azért nagyon sok balatonrendesi üdülő vesz rajta részt, az
állandó lakosok  valóban kevesen,  de  ők  általában a  másik rendezvényeken is kevesebb létszámban
képviseltetik magukat. Javasolja, hogy ezt most fogadják el így, aztán majd beszéljék át, gondolják át,
nem zárkózik el előle, hiszen a jelentős munkát az itteni dolgozóknak és magának jelenti ez a falunap,
hacsak nem adódik hozzá egy külső segítség. 
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Csabáné Varga Anikó, képviselő: Úgy gondolja, hogy ha mindent elsorvasztanak, akkor a végén nem
marad semmi hagyományuk.  Abbahagyták  a  fiú napot,  a  nőnapot,  és  más ünnepeket.  Nem tapsolt
örömében, amikor három napos volt a falunap, de ezek már annyira tradicionális nagy ünnepek itt a
szüreti felvonulással együtt,  hogy azt  gondolja, hogy ezt  mindenképpen meg kellene hagyni a maga
medrében. 

Fuchs Henrik, polgármester: Most azt javasolja, hogy ne vessék el a felvetést, de ne ma vitassák meg,
majd amikor öten lesznek, megbeszélik. Javasolja, hogy fogadják el így a rendezvénytervet, a falunappal
kapcsolatban pedig üljenek le és beszéljék át. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Javasolja a  rendezvényterv  utolsó  mondatát  úgy
kiegészíteni,  hogy a  rendezvények  megtartását,  illetve  időpontjai  változtatásának  jogát  fenntartják.
Ebben benne van az is, hogy nem csak az időpont, hanem egyéb dolog is változik.  

Fuchs  Henrik,  polgármester: javasolja,  hogy  az  elhangzott  kiegészítésekkel  fogadják  el  a
rendezvénytervet. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

2018. évi rendezvénytervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi rendezvénytervezetet  az alábbi
módosításokkal és kiegészítéssel fogadja el:
1. A 70 éveseknek mandulafa ültetés rendezvény időpontja: 2018. október 24. 14 óra
2. Megemlékezés a hősihalottakról rendezvény időpontja:  2018. május 28. 14 óra

A Képviselő-testület a rendezvények megtartását, illetve időpontjai változtatásának jogát fenntartja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

Piros Zita képviselő 10:40 órakor megérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 4 főre
emelkedett. 
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V.  A közösségi színterek díjköteles használata díjának meghatározása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  A kiállítás,  árusítás  céljára nem gondolja,  hogy magasabb összeget
kellene meghatározni. A csoportos rendezvényen belül kellene megkülönböztetni. Az esküvő nem biztos,
hogy jó meghatározás,  mert  létezik az  esküvő,  mint  polgári szertartás,  másrészt  meg létezik,  mint
lakodalom. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Mondhatják azt is, hogy 20 fő alatt ennyi, 20 fő felett
meg magasabb összeg. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Inkább  azt  különböztetné  meg,  hogy  szertartás  céljából  ennyi,  de
lakodalmi céllal más összeg. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Nem  tudja,  hogy  mi  van  meghatározva
Balatonrendesnek,  mint  hivatalos  anyakönyvi helyiség.  Ha itt  van,  akkor  arra  a  célra  ingyenes.  Az
anyakönyvi rendelet tartalmazza, hogy melyik a kinevezett hivatali helyiség.

Fuchs Henrik, polgármester: Akkor csak annyit írjanak be, hogy lakodalom céljából maximum 80 főig,
mert a csoportos rendezvény elég tág fogalom, abba belefér az is, ha valaki egy születésnapi bulit akar
tartani. 

Piros Zita, képviselő: Hozhatnak ide egy bált is, az sem lenne jó. 

Fuchs Henrik, polgármester: Azt mondhatják, hogy arra a célra nem adják oda. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A belépődíjas bál, az már haszonszerzésnek minősül,
ezért  mondhatják egyrészt  azt,  hogy arra  a  célra nem adják ki, vagy pedig a legmagasabb díjtételt
határoznak meg rá. 

Fuchs Henrik, polgármester: Azt mondja, hogy azért arra a célra inkább ne adják oda. Lakodalomra
oda lehet adni, de arra legyen egy díj. Pl. lakodalom céljából 60.000.- Ft és maximum 80 főig. Erre csak
a nagyterem és a szociális helyiségek (WC-k). Oda is mindent ők, azaz a bérbevevő biztosít, WC papír,
kéztörlő, szappan. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: A téli időszakban fűtés is van. 

Fuchs Henrik, polgármester: Azon változtatnak, mert jelenleg 2.000.- Ft-os felár van, de az kevés.

Perger János, képviselő: 10% felárat javasol. 

Fuchs Henrik, polgármester: Akkor a fűtési szezonban a 2.000.- Ft felár helyett  10% felár legyen.
Külsős,  belépődíjas rendezvény céljára nem adják bérbe,  nem vehető  igénybe a  Kultúrház.  Jó  ez  a
megfogalmazás?
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Tóthné  Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Üzleti  célú igénybevétel az  árusításon kívül nem
lehetséges. A tavalyi határozatban az I. pontban volt, hogy csoportos rendezvény céljára 10.000.- Ft/nap,
minimum 4 órára 4.000.- Ft. Ez marad?
Fuchs Henrik, polgármester: Igen, abból kiemelnék a lakodalmat.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A csoportos rendezvénynél mondhatják azt is, hogy
20-tól  80  főig  60.000.-  Ft  és  akkor  nem mondják  ki,  hogy  lakodalom,  hanem hogy  csoportos
rendezvény.

Fuchs Henrik, polgármester:  Jó így, esetleg nem 20 főtől. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Mi van akkor, ha balatonrendesi veszi ki arra a célra? 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Az itt van, Balatonrendesi ingatlannal rendelkezőknél
a csoportos rendezvény céljára 8.000.- Ft/nap, 4 órára 4.000.- Ft.

Fuchs Henrik, polgármester: Csoportos rendezvény nem balatonrendesinek 25 főig 15.000.- Ft/nap,
26-80 főig 60.000.- Ft/nap. Ebbe bele fér minden. A balatonrendesi ingatlannal rendelkezőknél emeljék
fel 10.000.-  Ft/nap  és  ott  is szüntessék  meg a  4  órát.   A Kisterem díjára  javasol 5.000.-  Ft-ot  a
balatonrendesieknek.   A csoportos  rendezvényeknél a  megállapodásban kell majd rögzíteni,  hogy a
mosdók használatát a bérlő biztosítja, valamint a fűtési szezonban 10% felár mindenre. 
Az  elhangzott  módosításokkal  javasolja  a  határozatot  elfogadni.  Aki  ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2018. (II. 20.) 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:

-  25 főig: 15.000.- Ft/nap
-  26-80 főig: 60.000.- Ft/nap

Kisterem:             nem kerül bérbeadásra

II. Balatonrendesi ingatlannal rendelkezők részére:
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Nagyterem:
   - Csoportos rendezvény céljára  10.000.- Ft/nap
Kisterem:               5.000.- Ft/nap

III. Egyebek:  

1. Üzleti célú igénybevétel az árusításon kívül nem lehetséges.
2. Helyben történő temetés esetén, kérelemre a nagyterem ingyenesen kerül bérbeadásra a halotti tor

megrendezésére.
3. Nagyterem igénybevételének díján felül a fűtési szezonban a bérleti díj 10%-a felár fizetendő.
4. Kisterem igénybevételének díján felül a fűtési szezonban a bérleti díj 10%-a felár fizetendő.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

VI.  Törvényességi felhívás

Fuchs  Henrik,  polgármester:  A nap  folyamán beszélni fog  a  tervezővel.  Összeállították  már  az
anyagot,  de  le  kell  folytatni  még  egy lakossági  fórumot.  Egy  már  volt  az  induláskor,  most  már
megküldte a tervező az Arculati Kézikönyvet e-mail formájában, amit a képviselőknek is szívesen átküld.
A mai nap folyamán beszélni fog Nemesi úrral és majd kitűzik a következő lakossági fórum időpontját,
de gondolja az észrevétel miatt minél előbbre kellene.  

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt helyettesítő  alpolgármester:  A Testület  elfogadja, hogy a törvényességi
felhívásban  foglaltakkal  egyetért,  melynek  előkészítése  folyamatban  van.  Március  31-ig  kérik  a
törvénytelenség megszűntetését.

Fuchs Henrik,  polgármester: Igyekeznek eleget  tenni a  megvalósításnak.  A tegnapi nap folyamán
beszélt Epres Róberttel, ő pedig beszél majd Dencs Tiborral is, őket is megkérte, hogy egyéb építész
szemmel is nézzék át az anyagot. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő alpolgármester: Itt majd figyelni kell, hogy az egyéb egyeztetési
határidőknek meg kell majd lenni, a 21 napnak az egyéb állami szervekkel történő egyeztetésre, illetve 8
nappal előbb ki kell küldeni a fórumra a meghívót  is, mivel közmeghallgatásnak minősül. Ezekre  a
határidőkre figyelnie kell az építésznek.  

Fuchs Henrik, polgármester: Az időpontokról úgy is egyeztetni fognak. A lényeg, hogy folyamatban
van, igyekeznek megfelelni. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tenné fel szavazásra. Aki
egyetért vele, kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

17/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

A településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos törvényességi felhívásról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
VEB/005/247/2018. ügyiratszámú törvényességi felhívásával egyetért,  az abban leírtakat  elfogadja, a
településképi rendeletet – melynek előkészítése jelenleg folyamatban van -  megalkotja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. március 20.

VII.  Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása

Fuchs Henrik, polgármester: Két lemondás történt a Helyi Választási Bizottságban, így a két póttag
lépett  be, Horváth Zita és Bódis Márta.  Ezek után két póttagot  kell választaniuk. Jelen állás szerint
Epresné Góz Margit és Dr. Pécsiné Bertus Anna balatonrendesi lakosok vállalnák a tisztséget. A jegyzői
javaslat alapján javasolja a két tag megválasztását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi Választási  Bizottságba  az  alábbi
póttagokat választja: 

1.)   Epresné Góz Margit (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3.) – póttag
2.) Dr. Pécsiné Bertus Anna (8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 15.) – póttag.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Határidő: azonnal
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VIII.  Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása

Fuchs Henrik, polgármester: Az anyaggal kapcsolatban van kérdés, észrevétel?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Amennyiben nincs kérdés, javaslat,  aki el tudja fogadni az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolását, az szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

19/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány
(1182  Budapest,  Királyhágó  u.  70..)  részére  nyújtott,  2017.  évre  vonatkozó  támogatással  való
elszámolást elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

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

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

20/2018. (II. 20.) 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,  2017.  évre  vonatkozó  támogatással  való
elszámolást elfogadja.
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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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

21/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

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

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2018. (II. 20.) 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, 2017. évre vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal
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IX.  Egyesületek támogatási kérelme

Fuchs Henrik, polgármester:  A megküldött anyagig két kérelem érkezett, időközben már érkezett egy
harmadik is, de azt majd a következő ülésen tárgyalnák. Tehát jelen állás szerint két kérelmük van, az
Ábrahámhegyi Polgárőr  Egyesület,  illetve a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó  Egyesület  részéről.  Ezt  a
költségvetés  tartalmazza  a  tavalyi  összeggel,  ezt  javasolná  is  elfogadásra.  Kérdezi,  hogy  ezzel
kapcsolatban van-e kérdés?

Kirnbauer  Viktorné,  pénzügyi  ügyintéző: A bűnmegelőzésin  és  a  katasztrófavédelmin  van  50-
50.000.- Ft. 

Fuchs Henrik, polgármester: A költségvetés ezt  a kettőt  tartalmazza.  Jelen állás szerint az egyéb
szervezeteknek most nem jut, de majd módosítják a költségvetést.

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

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

23/2018. (II. 20.) 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: 2018. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2019. 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.
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Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2018. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

Fuchs Henrik, polgármester: Aki el tudja fogadni, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
50.000.- Ft támogatást kapjon, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

24/2018. (II. 20.) 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: 2018. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelem

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: 2018. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
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- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő
testületi ülésen.

X.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Fuchs Henrik, polgármester:  Készült, bár nem volt egyszerű. Tehát 74 napot kell ütemeznie, ezek
alapján az alábbi javaslata van:  február hónapra 4 nap, március hónapra 7 nap, április hónapra 7 nap,
május  hónapra  7  nap,  június  hónapra  5  nap,  július  hónapra  15  nap,  augusztus  hónapra  14  nap,
szeptember hónapra 5 nap, október hónapra 5 nap, november hónapra 5 nap, december hónapra 5 nap. 

Aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

25/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

A polgármester 2018. évi szabadsága ütemezéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik,  polgármester  2018.  évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

-   február hónapban 4 nap,
-   március, április, június, szeptember, október, november, december hónapokban havi 5 nap, 
-   május hónapban 6 nap,
-   július hónapban havi 15 nap
-   augusztus hónapban 14 nap.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

XI.  Az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Fuchs Henrik, polgármester: Szeretné, ha biztosítanák a lakosságnak a szelektív hulladékgyűjtéshez a
kukát,  illetve a zöld hulladék elszállítását is szeretné.  Javasolna erre egy határozat  elfogadását,  amit
megküldenének a Társulásnak. Korábban kaptak egy olyan tájékoztatást,  hogy 20 km-en belül van a
település, ezért  mindenki beviheti Tapolcára a zöld hulladék, ami ugye tudják, hogy nem is Tapolca,
ezért  azzal is vitatkozna,  hogy 20 km-en belül vannak-e.  Azzal meg aztán pláne, hogy egy idősebb
személy hogyan viszi be a településre a zöld hulladékot? – ezt azért megkérdezné. 
Meg kellene fogalmazni egy határozatot, mely szerint szeretnék kérni a Szolgáltatót, hogy minimum évi
egyszeri alkalommal a településen végzett gyűjtés formájában biztosítsa az ingatlantulajdonosok részére
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az ingatlantulajdonosok részére a zöldhulladék elszállítását, mivel egy jó részük nem tudja a beszállítást
megoldani. Azt pedig szeretnék, ha nem lenne ilyen mértékű a helyben történő égetés, ami a szezonban
lehetetlen is. Szeretnék továbbá a szelektív hullaékgyűjtő edényzet (sárga kukák) biztosítását,  amik a
legtöbb településen kiosztásra kerültek, sajnos Balatonrendes esetében nem, illetve ezen a szolgáltatási
területen a Szolgáltató annyira nem törekszik rá, nem tudni miért. 
Javasolja a beszámoló elfogadását ezzel a kiegészítéssel elfogadni. Aki ezzel egyetért,  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

26/2018. (II. 20.) HATÁROZATA

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évre szóló beszámolóját megismerte,
és azt tudomásul veszi.
A Képviselő-testület  kéri,  hogy  a  Szolgáltató  részéről  évente  legalább  egyszer  valósuljon  meg  a
településről történő zöldhulladék elszállítása, illetve biztosítsák a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
edényzetet (sárga kuka), amik a legtöbb településen kiosztásra kerültek.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni szíveskedjen.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2018. március 15. 

XII.  Csatlakozási felhívás betelepítési kvóta ellen – Szita Károly levele

Fuchs Henrik, polgármester:  Az anyagot  mindenki megkapta. Megkeresik az önkormányzatokat  és
ebben támogatást kérnek. Javasolja az anyagban szereplő határozati javaslat elfogadását. Aki egyetért
vele, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

27/2018. (II. 20.) HATÁROZATA
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Betelepítési kvóta elleni felhíváshoz történő csatlakozásról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet és azt, hogy
a településen bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre
komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha
kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni szíveskedjen.

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. március 15.

XIII.   A Tapolca Környéki Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti  Szolgálat által
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjának
véleményezése

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az anyagban a 3. melléklet tartalmazza a térítési díjak
kedvezményeit százalékosan. A tavalyi határozat alapján a támogatás ki lett egészítve 100%-ra, tehát
adott  még kedvezményt  a település a  társulási kedvezményhez képest.  A személyi gondozásnál volt
kedvezmény,  a  szociális  étkezésnél  nem  volt  egyéb  kedvezmény.  Az  idén  magasabb  százalékos
támogatottság van az idei évben központilag is. 

Fuchs Henrik, polgármester: Elmondható,  hogy minimálisan, de kedvezőbben alakult.  Sajnos nincs
lehetőségük  arra,  hogy plusz  kedvezményeket  tegyenek  be,  ezért  az  előterjesztés  szerint  javasolná
elfogdásra úgy, hogy egyéb kedvezményeket nem tud biztosítani. 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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

28/2018. (II. 20.) 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. 

A házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az
intézményi térítési díjból további kedvezmény adására nincs lehetőség.

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

Felelős:   Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: Több tárgy nem lévén mindenki részéről megköszöni a részvételt és az
ülést 11:45 órakor bezárta. 

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                 Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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