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

Szám: Krs/207-21/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. november 28. napján 8:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: Lenner István polgármester
Schöck Ferencné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó képviselő
Kuti Istvánné képviselő
Péringer Martina képviselő

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Lenner István,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Bizonyára már mindenki tudja, miért vannak itt. A fő oka kiválás a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatalból, és csatlakozás a Badacsonytomaj Város Önkormányzatához. Ez lenne az első napirendi pont.
A második,  hogy szeretnék módosítani a  kultúrház átadásának időpontját,  amit december 21-ére,  a
„Mindenki karácsonya” ünnepségre tervezték,  és szeretné,  hogy ha nem akkor lenne. Mert  rengeteg
program lesz, és kb. 10 kisgyerek jön, aki Betlehemet fog előadni. Úgy gondolja, hogy nagyon sűrű lesz
a program ezzel kapcsolatban.
Valamint érkezett  egy kérelem teremhasználatra  vonatkozóan,  november 30-ára a Nők a Balatonért
Egyesület részéről, a kultúrházat szeretnék megkapni szombatra egy kézműves foglalkozásra.

dr. Szabó Tímea, jegyző:   Sajnos nem emlékszik rá pontosan, szerinte ez polgármesteri hatáskörbe
tartozik, így polgármester úr ezt elbírálhatja, így ez a napirendi pont a kérelemről szóló tájékoztatás,
nem annak elbírálása.

Lenner István, polgármester: Igen, csak a múltkor probléma volt belőle.
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Kuti István, képviselő: Azt volt probléma, hogy nem adott be kérelmet a Nők a Balatonért Egyesület,
csak ennyi volt a probléma.

Lenner István, polgármester: Neki adott be kérelmet.

Kuti István, képviselő: Akkor miért nem mondta ezt? Polgármester úr azt mondta, hogy nem adott be,
de majd akkor a jegyzőkönyvben megnézik.

Lenner István, polgármester: Rendben van.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Írásos jegyzőkönyvet is kaphatnak? Mert  évekkel ezelőtt  mindig
kaptak írásban.

Horváth Hajnalka, jegyzőkönyvvezető: Ha kérnek, tud adni nyomtatott jegyzőkönyvet, de egyébként
minden jegyzőkönyv megtalálható Balatonrendes honlapján, évekre visszamenőleg.

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Nem az  az  alapértelmezett,  hogy mindenki kap,  a  felesleges nyomtatás
elkerülése végett, de külön kérésre kaphat.
Javasolja elfogadni a napirendi pontokat.  Előtte  azonban, annyit még fontos elmondani, hogy ez egy
rendkívüli ülés, speciális módon, telefonon került összehívásra, sürgősséggel, aminek az indoka, hogy a
közös hivatal alakításával kapcsolatos határidő nagyon közel van.

Kuti István, képviselő: Írásos anyagot erről nem kaptak, nincs róla?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Írásos anyagot nem kapott a testület, az első napirendi ponttal kapcsolatban
hozott  egy határozati javaslatot,  amit attól függően fog tudni kiosztani, hogy hogyan dönt a testület.
Egyébként nincs külön írásos anyag.

Lenner István, polgármester: Kéri, aki egyetért a napirendi pont megtárgyalásával, az kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

128/2019. (XI.28.) HATÁROZATA

A 2019. november 28-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november
28-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza
meg:

 
1. Balatonrendes Község Önkormányzata kiválása a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 
Hivatalból, és csatlakozása Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz

2



Előterjesztő: Lenner István, polgármester

2. Balatonrendes Önkormányzata Kultúrháza átadása időpontjának módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

3. A Kultúrház nagytermének használata iránti kérelemről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Balatonrendes Község Önkormányzata kiválása a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatalból, és csatlakozása a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz

Lenner István, polgármester: Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek véleménye?

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Javasolja polgármester  úrnak, hogy először  számoljon be róla,  hogy mit
sikerült intéznie ezzel kapcsolatosan? Milyenek a költségek?

Lenner István, polgármester: Ahogyan azt a múltkor is elmondta, tartott egyeztetést Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának jegyzőével és polgármesterével, valamint Ábrahámhegy polgármesterével.

Kuti Istvánné, képviselő: Megkérdezi, hogy Kővágóörs polgármesterét miért nem kereste fel?
Csak egyetlen dolog miatt kérdezi ezt meg, mert az alakuló ülésen polgármester úrtól a polgármesteri
programján  belül,  illetve  helyett  elhangzott  polgármesteri  beszédére  emlékszik  vissza,  amiben
polgármester  úr  a  következőket  nyilatkozta:  „Szeretné,  ha  a  Kővágóörsi  önkormányzat  ebben  a
törekvésemben segítene, és igyekezni fogok, hogy minden oldalról korrekt legyen a kapcsolat.”

Lenner  István,  polgármester: Javítást  tenne,  hogy  az  a  Kővágóörsi  Közös  Hivatal,  nem  az
önkormányzat.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ez polgármester  úrtól  hangzott  el így,  az alakuló ülés jegyzőkönyvéből
idézett, igaz kimaradt a közös, de ezt hozzá értik, ugyanúgy ahogy Takács Ferenc úrról is képviselőként
nyilatkozik,  ezt  szintén  hozzá  értik,  csak  azért  szerette  volna  ezt  megkérdezni,  mivel  ezt  akkor
lenyilatkozta a polgármesteri beszédben, nem tartja aggályosnak, hogy ehhez képest teljesen más irányba
lép, teljesen mást csinál gyakorlatilag? Szavahihetősége kérdőjeleződik meg ez által.

Lenner István, polgármester: Képviselő asszony szerint lehet, ő nem így gondolja.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem csak a saját véleménye, higgye ezt el. A másik az, hogy azért szerette
volna ezt megkérdezni, hogy felkereste-e a Kővágóörsi Közös Hivatalt, mivel hosszú évek óta vannak
kapcsolatban, és úgy gondolja, hogy ha másért nem, legalább az illem kedvéért illett volna felmenni és
bejelenteni, ezt így szokás, csak felvilágosítja.

Lenner István, polgármester: A jegyző asszonnyal beszélt, de szerinte, ő is itt volt.
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Kuti Istvánné, képviselő: De úgy gondolja, hogy van egy polgármestere is a közös önkormányzatnál.

Lenner István,  polgármester:  Kővágóörsnek van polgármestere,  a  közös  hivatalnak jegyzője van,
akivel úgy gondolja, hogy beszélt erről a dologról. 

Kuti Istvánné, képviselő: Akkor a költségeket, ha lenne szíves említeni.

Lenner István,  polgármester:  Fog a költségekről beszélni. Egy gondja van, hogy nem tudja,  mi a
probléma. Ha jól tudja, volt erről szavazás 2014-ben is, amikor Badacsonytomaj Város Önkormányzata
megkereste  a  polgármester  urat  ezzel  kapcsolatban,  amiben –  ahogy olvasta  a  jegyzőkönyvét  –  a
képviselő asszony nem volt ilyen aggályos. Azzal kapcsolatban, hogy semmiféle árajánlat nem érkezett,
amire most hivatkozik, ami persze természetesen jogos, de úgy gondolja, hogy ennek hiányában akkor
ezt a dolgot simán megszavazta, azzal hogy ne csatlakozzanak.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, mivel, hogy ismerte a települést, ahova tartoztak. Tudta, hogy mennyi a
költség, tisztában volt vele. Korábban őt is megkérdezte a múltkori közös megbeszélésükön, nem csak
őt, alpolgármester asszonyt is, hogy tisztázva van-e mennyi a közös költség. Sajnálatos módon még arra
sem jöttek rá, hogy ez benne van a költségvetésben. Akkor felvilágosította őket, hogy 2.352.915,- Ft.
Most szeretné tudni, hogy mibe fog ez kerülni Badacsonytomajon?

Lenner István, polgármester: Badacsonytomajon ez egy kicsit olcsóbb lesz. Úgyhogy úgy gondolja,
hogy  nem  lesz  ebből  probléma.  Felolvassa  az  e-mailben  kapott  tájékoztatást  Badacsonytomaj
jegyzőjétől, „Kedves Polgármester Úr! A Badacsonytomaji kör finanszírozása lakosságszám arányosan
várhatóan, jelenlegi ismereteink szerint 1.490.000,- Ft összegre tervezhető a jövő év tekintetében.” 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ez marad is? Ezt  polgármester  úr  garantálja,  hogy amikor  meglátják a
rengeteg papírjaikat és minden egyebet? De jó, rendben van. Tehát  1.490.000,-  Ft lesz a fenntartási
költség.

Lenner István, polgármester: Úgy tudja, hogy a Kővágóörsi Hivatallal is megegyeztek anno, és annak
is történtek a pénzügyi forrásoknak változásai, mint ahogy volt szeptember 11-én is egy közös testületi
ülés, ahol ugyanúgy plusz költségek léptek fel.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, mert megnyert egy pályázatot az önkormányzat.

Lenner  István,  polgármester:  Igen  és  módosítottak  rajta,  tehát  ő  úgy  gondolja,  hogy  ezek  a
módosítások mindig benne vannak ebben a dologban. Fent van a jegyzőkönyv, azon meg lehet nézni
szeptember 11-én volt egy közös önkormányzati ülés Kővágóörsön.

dr. Szabó Tímea, jegyző: De plusz hozzájárulást nem kellett az önkormányzatoknak fizetnie, bocsánat,
hogy közbeszól. Előfordulhat bármikor bármilyen változás, de szerinte az idén olyan, hogy plusz pénzt
kellett volna bármelyik önkormányzatnak fizetnie, nem volt.

Lenner István, polgármester: Jó, de módosítás bármi lehet.

4



Kuti Istvánné, képviselő:  Ha van egy választás, már módosítani kell a költségvetést. Ezzel tisztában
van polgármester úr is. Igen, és akkor szeretné megkérdezni, hogy lesz-e itt ügykezelés?

Lenner István, polgármester: Úgy tudja, hogy ügykezelés eddig se nagyon zajlott.

Kuti Istvánné, képviselő: Ügykezelés itt eddig is zajlott.

Lenner István, polgármester: Igen, csak nem a balatonrendesi ügyeket intézte.

Kuti Istvánné, képviselő: Tudja polgármester úr, hogy ez így nem fedi a valóságot

Lenner István, polgármester: Ezt papíron így kapták vissza aljegyző asszonytól.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ezt  papíron  úgy kapták  vissza,  hogy aki  itt  dolgozott  és  itt  teljesített
szolgálatot, az nem Balatonrendesnek az alkalmazásában áll, hanem a Közös Hivataléban.

Lenner István,  polgármester:  Nem ezt  kapta  vissza, ezek szerint rossz az információja, képviselő
asszonynak.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Neki  jók  az  információi,  de  akkor  jegyző  asszonyhoz  fordul,  hogy
válaszoljon erre.

Lenner István, polgármester: Nem. Nem tudja, hogy honnan veszi őket, de rosszak.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:   Ismételten  elmondja,  hogy  az  itt  levő,  egyébként  ügykezelő  hölgy
Balatonrendesnek az  ügyfélfogadási feladatait  ellátta,  tehát  az  ide érkező  balatonrendesi ügyfeleket
fogadta, felvette, illetve átvette az ő kérelmüket, a postát az ő kezelése által, ő rajta keresztül kapta meg
a Közös Hivatal. Tehát e vonatkoztatásban Balatonrendesnek az ügykezelési feladatait ellátta, ezen túl
pedig más településeknek a jegyzőkönyvvezetői feladatait látta el. Így a pontos

Lenner István, polgármester: Így van.

Kuti Istvánné, képviselő: Tehát akkor egy olyan személy, vagy ügykezelő fog-e itt ülni, aki ezeket a
feladatokat ellátja. 

Lenner István, polgármester: Nem. Nem fog itt ülni.

Kuti Istvánné, képviselő: Hova kell mennie a balatonrendesieknek?

Lenner István, polgármester: Ábrahámhegyre kell menni.

Kuti Istvánné, képviselő:  Szeretné kérni a költségre vonatkozó, polgármester úr részére megküldött
írásos tájékoztatást, továbbá szeretné megkapni, hogy a balatonrendesi ügyek intézése Ábrahámhegyen
fog történni. Megkérdezi, hogy a közös testületi ülésekre, hogy fognak a képviselők odajutni?
Minek után ez többlet költséggel jár, polgármester úr fog kapni költségtérítést, alpolgármester asszony
is. Van egy busz, ők fogják-e szállítani őket?
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Lenner István, polgármester: Nem tudja, megkérdezi, hogy eddig, hogyan történt? Busszal szállították
őket?

Kuti Istvánné, képviselő: Így történt a dolog, busszal, vagy személykocsival.

Lenner István, polgármester: A képviselők akkor kaptak költségtérítést ezzel kapcsolatban?

Kuti Istvánné, képviselő: Nem, ezért lettek mindig elfuvarozva. Ezt kérdezi most polgármester úrtól,
hogy várhatóan hogyan lesz ez megoldva, számíthatnak-e rá? Főleg most, hogy jön a tél, csúszós havas
idő. 

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy megoldható ez a feladat, ha képviselő asszonynak
kifejezett kérése ez.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem a kérése ez, pusztán érdeklődik.

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy, ha eddig is így történt ez a dolog, akkor ez után
sem fog gondot okozni. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ez  nem volt  probléma,  ez  egy  kérdés  volt,  amit  ők  már  vélhetőleg
letárgyaltak szűk körben.

Lenner István, polgármester: Ha itt most elkezdenek személyeskedni, akkor visszamehetnek 2014-re,
ahol egyáltalán nem foglalkoztak ezzel az egész dologgal, csak akkor nem akartak elcsatlakozni, és nem
csatlakoztak.  Ennyi.  Így  van.  Valószínűleg  nem  kértek  árajánlatot  sehonnan,  mert  nem  volt
szándékukban. Ez volt az egész dolognak a lényege.

Kuti Istvánné, képviselő: Hogy mi nem volt szándékukban?

Lenner István, polgármester: Nem volt szándékukban elcsatlakozni Kővágóörsről, ezt a polgármester
úr ki is nyilatkozta.  Innentől kezdve képviselő asszonynak sem volt olyan, hogy tudott-e valamilyen
összegeket, meg hogy mik az árak, ez szintén pappírra nincs levetve.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Miért  mit  gondol  polgármester  úr,  hogy ő  nem szokta  a  költségvetést
elolvasni? Ő a költségvetésből tudja, hogy mi mennyibe kerül.

Lenner István, polgármester: Az nem a költségvetés, hogy valaki az újhoz hova csatlakozik. A régebbi
költségvetésről beszél, nem? Nem érti, honnan tudja, hogy a jövő évre Kővágóörs milyen összegeket
tervez.

Kuti  Istvánné, képviselő:  Ezért  várta azt,  hogy polgármester úr elfárad Kővágóörsre,  megbeszéli a
polgármester úrral. Ott  ahol egy község 9 évet eltöltött,  és ebben a községben nem csak ők élnek,
hanem mások  is.  Ezért  azt  gondolja,  hogy amikor  meghívta  polgármester  urat,  hogy egyáltalán a
szándékát kinyilatkoztassa, akkor olyan sumák módon, hogy még csak el sem ment, hogy szóljon. Ez
lett volna a tisztességes ennyi év után.

Lenner István, polgármester: A tisztességeset inkább hagyják ebből a dologból.
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Schöck Ferencé,  alpolgármester:  Javasolna egy olyat,  ha a polgármester  úr elkezd beszélni, akkor
hagyják végig mondani, mert egy kerek egész mondandóból ezekre a kérdésekre mind választ lehetett
volna kapni, hiszen a tárgyalás a kiválás, illetőleg a befogadás sorrendje az nem úgy van, hogy elmegy,
és ahol volt, ott elmondja, hogy szeretne kiválni, hanem előbb megkérdezik, hogy fogadják-e, és milyen
feltételek mellett.  A sorrendet  így tervezték.  El is mentek,  és a befogadásról igenlő választ  kaptak.
Ennek a történetét, ha elmondja a polgármester úr, akkor ezekre mind válaszokat lehetett volna kapni.
Akkor nincs ez a teljesen felesleges szócsata, illetve ez a kérdezz-felelek játék, és megspórolnak hosszú
időt, meg hát mindenképpen mást is. Ott egyébként ő tette fel ezt a kérdést, hogy az ügykezelés hogyan
fog zajlani, mert úgy szeretnék, ha itt esetlegesen egy két órában azért mégis lenne, de a választ úgy
kapták  meg,  hogy van egy falugondnoki  busz,  amelyik az  ügyintézésre  jelentkező  itteni lakosokat
elszállítja oda, meg vissza, ha szükséges, ha saját maguk ezt nem tudják megtenni. Azon kívül, hogy az
iratokat hozzák meg viszik, amelyeket szükséges megoldani. Tehát ez egy megoldandó feladat, ezt nem
ebben a másodpercben fogják tudni megoldani, hogy amikor XY idejön, ez még kidolgozás alatt áll. Ezt
szerette volna mondani. Tehát az első lépés megtörtént a befogadásról, itt a testületi ülésen elhangzott
az, hogy szándékoznak átmenni a közös hivatalba, tehát a megoldás félúton van.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Mivel többször elhangzott  a 2014. év, amiben ő is részt  vett,  illetve ő is
dolgozott akkor, 2014-ben ezt az egészet gyakorlatilag hosszas tárgyalások előzték meg. Gyakorlatilag,
amikor számukra – már a közös hivatal és a többi kiválni nem szándékozó önkormányzatok számára –
kiderült  az,  hogy előfordulhat,  hogy egyes önkormányzatok  kiválnak, akkor  már minden bizonnyal,
hónapokkal korábban tárgyalások előzték ezt meg a kiválni szándékozó, vagy azon gondolkozó felek
között. Úgy tudja, hogy Balatonrendest is megkereste Badacsonytomaj, tehát akkor nem egy ilyen egyik
napról  a  másik  napra  döntés  volt,  illetve  mire  ők  odáig  eljutottak  akkor,  hogy  a  megmaradó
önkormányzatokkal sikerült a Közös Hivatal dokumentumait módosítani, számtalan tárgyalás volt. Tehát
Balatonrendesnek  megvolt  az  a  helyzete,  hogy tudatában  volt  az  információknak  a  következő  évi
költségvetésre  vonatkozóan,  ezt  csak a  tisztánlátás kedvéért  mondja.  Illetve alpolgármester  asszony
hozzászólására is reagálva, a „félúton vagyunk”, és a „majd kidolgozzuk” kifejezésekre. Ezen neki már
nem tiszte aggódni, de azt azért elmondaná, hogy ez nem úgy nézne ki, hogy januárban kezdenek el
azon  gondolkozni,  ha  valaki  benyújt  egy kérelmet,  akkor  az  hogyan  fog  működni.  A múltkor  is
elmondta,  hogy szerinte  el vannak késve,  noha meg lehet  csinálni így is. Azzal kapcsolatban,  hogy
hogyan történt a sorrend, igen valóban, ez így van, ahogy alpolgármester asszony elmondta. Bár úgy
lenne tisztességes, hogy szól a másik 8 polgármesternek és a jegyzőnek, hogy azon gondolkozik, hogy
innen valószínűleg elmegy, különösen akkor, ha meghívják őket és megkérdezik, hogy hogyan gondolják
a jövőt. De rendben van, tudja, hogy nem ilyen világot élnek. Először tapogatóznak, hogy ott mi várná
őket, és utána szólnak. De itt az, hogy utána szólnak, az abszolút elmaradt, gyakorlatilag úgy értesültek
róla – a hivatal is, és ő maga is –, mint derült égből villámcsapásként, bár tudja, hogy nem voltak teljesen
felhőtlenek  az  előzmények,  de  azért  nem  volt  szó  erről.  Úgy  értesült  róla,  hogy  átküldte  neki
polgármester  úr  a  levelet,  amit  a  kormánymegbízott  úrnak írt.  Tehát  előtte  nem lett  volna baj,  ha
szólnak, mert ez igen is kihat az összes többi településre, nem is kicsit. 

Kuti Istvánné, képviselő: Arról nem beszélve – azt még elfelejtette megkérdezni a polgármester urat,
illetve a testületet –, hogy az soha nem merült fel bennük, hogy ebben a rövid időben, hogy abszolút
mindenféle gyakorlat  nélkül, ami nekik sajnálatos módon még nincs, és még egy év múlva sem lesz.
Belevágnak egy olyan dologba,  hogy még ráadásul egy teljesen új önkormányzathoz  mennek,  ahol
fogalma  nincs  senkinek  semmiféle  ügykezelésről  Balatonrendessel  kapcsolatban.  De  mire  minden
papírjukat  átnézik,  addigra  két  év  fog  eltelni.  De  övék  a  döntés  felelőssége,  ők  okos  emberek,
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megkonzultálták  már  biztos  a  tanácsadókkal,  és  erre  jutottak.  Szerinte  se  húzzák  tovább az  időt,
szavazzanak. Javasolja, hogy szavazzanak név szerint, de ha valaki ezt nem támogatja, azt sem veti el.
Az ő neve mellé oda lehet írni, hogy mit szavazott, sőt kéri is. Ennyi lett volna a mondanivalója, most
menjenek tovább.

Lenner István, polgármester: Köszöni szépen képviselő asszonynak, hogy így felvezette a dolgokat.
Akkor  neki  már  valószínűleg  el  se  kell  mondania,  akkor  megkérdezi  a  képviselő  testületet,  hogy
elfogadja-e így?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Írt egy határozati javaslatot, ami arról szól, hogy kiválik az önkormányzat a
Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatalból  és  2020.  január  1-jei  hatállyal  csatlakozik  a
Badacsonytomaji Hivatalhoz és felkéri a polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokat tájékoztassa
a döntésről, meg felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 

Kiosztásra kerül a határozati javaslat.

Ha  ez  így megfelel  tartalmában.  Utána  kell  még  több  döntést  is  hozni  majd  természetesen,  mert
módosítani kell ott is majd az ottani hivatal alapdokumentumait, ott is akkor fognak majd kiderülni ezek
a fontos részletek (az ügyfélfogadás és hasonlók). Ugyanígy Balatonrendesnek még részt kell vennie a
Kővágóörsi Közös Hivatal dokumentumainak módosításában, mert azt is el kell fogadniuk december 12-
ig, és Balatonrendes most még ugyanúgy a Kővágóörsi Közös Hivatalt alkotó önkormányzat, úgyhogy
nem tudnak majd abból sem kimaradni. Sűrű időszak következik.

Schöck Ferencé, alpolgármester: Jegyző asszonynak a mondandójához fűzné hozzá, hogy amikor a
Kővágóörsi  Közös Hivatalban együtt  egy meghívásos megbeszélésen voltak,  akkor  ő  pontosan úgy
fogalmazott – a polgármestert helyettesítve –, hogy tudtával, Badacsonytomajjal a polgármester úr még
nem folytatott  tárgyalást, és ez így volt igaz. Tehát akkor még latolgatta a gondolatot, vele együtt, és
próbáltak még mindig kitartani a Kővágóörsi Közös Hivatal mellett. Sok olyan összetevője volt ennek a
döntésnek,  ami  aztán  oda  indította  őt  is  és  akkor  kértek  ők  időpontot,  amikor  itt  a  testületnél
bejelentették  az elképzelést.  Tehát  ő  nem valótlant  állított,  ő  akkor  a  polgármestere  helyett  nem is
mondhatott mást, mint amennyit akkor ő tudott.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem is arra gondolt, hogy valótlant állított. Csak azt gondolja, hogy az azért
érthető, hogy ez villámcsapásként érte őket. De mindegy, ez így történt, túl kell, hogy lépjenek rajta.

Schöck Ferencé, alpolgármester: Igen, mert azért ők az előzményt ismerik

Kuti Istvánné, képviselő: Mi az előzmény, ha megkérdezheti?

Lenner István, polgármester: Az előtte való, több hónapos egyeztetés, az ő esetükben nem tudja, hogy
hogyan jön össze, amikor október 13-án dőlt el a választás. Most körülbelül 40 nappal vannak túl a
választásokon, tehát nem tudja, hogy hogyan lehet ezt egyeztetni, amikor senki nem tudja még, hogy ki
lesz a képviselő testület tagja, hogy ki lesz a polgármester. Hogyan lehet itt egyeztetni, a törvény 60
napot ad erre, ő úgy gondolja, hogy ők ezzel próbáltak élni. Múlt héten is beszélt jegyző asszonnyal,
amikor itt voltak testületi ülésen, ő akkor ezt felhozta, megmondta, és akkor azt tanácsolta neki jegyző
asszony,  hogy minél előbb vegye fel a  kapcsolatot  a  Badacsonytomaj Város  Önkormányzatával,  ő
felvette a kapcsolatot vele.
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dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, ez így van. Ebben teljességgel igaza van. Igen, 60 nap van rá,  ami
egyébként nagyon kevés, különös tekintettel arra, hogy ez a választások utáni 60 nap. Ebben teljesen
egyetért, 2014. évben más helyzet volt, mert akkor, az akkor regnáló polgármestereket újraválasztották.
Az más kérdés, ha az, aki polgármester egy ciklusban, és úgy tervezi, hogy ő még szeretne továbbra is
polgármester  lenni,  és  indul  a  választáson,  és  tudatában  van  ennek  a  borzasztó  szűk  60  napos
határidőnek, elkezd tapogatózni másik irányba. Így halva nem tűnik olyan szűknek, de erre a feladatra
nem sok ez a 60 nap. Nem tudja teljesen, hogy hogyan történtek – hiszen értelemszerűen őt ebbe nem
vonták bele –, de utólag kiderült, hogy amikor ők erről tudomást szereztek, akkor azt ott  már jó pár
tárgyalás megelőzte. Csak erre utalt. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Csak  egyet  szeretne  kérdezni  azzal  kapcsolatban,  amit  alpolgármester
asszony az előbb elmesélt, hogy ő teljesen vétlenül tett  olyan kijelentést, meg a polgármester úr is az
alakuló ülésen, amibe azt vállalták, hogy a közös önkormányzatnál maradnak.

Lenner István, polgármester: Ezt ők nem vállalták.

Kuti Istvánné, képviselő: De ezt nyilatkozta, vagy mi volt az? Nem a polgármesteri beszéd volt?

Lenner István, polgármester:  Azt nem nyilatkozták,  hogy ott  maradnak, ahogy azt most képviselő
asszony mondta.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Polgármester  úr  alakuló ülésén elhangzott  beszédéből idéz:  „korrekt  és
szorosabb kapcsolatot építenek ki”

Lenner István, polgármester: Az nem azt jelenti, nem időintervallumra van megadva.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Semmi  probléma,  csak  időrendileg  nem  stimmel,  amit  elmondott
alpolgármester  asszony, ugyanis írtak egy levelet is időközben, a kormánymegbízottnak. Akkor csak
tudták már, hogy el akarnak menni, azért nem stimmel az időrendi sorrend. 

Schöck Ferencé, alpolgármester:  Megkéri, hogy erre hadd válaszoljon ő.   Minden polgármesternek
volt egy megkeresése a kormánymegbízott részéről.

Lenner István, polgármester: Ő adott is információt minden polgármesternek, azonban ő még mindig
nem kapott egyik polgármestertől sem.

Kuti Istvánné, képviselő: Időrendileg nem stimmel.

Egyszerre többen beszélnek a hangfelvétel nehezen értelmezhető.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Miről?

Lenner István, polgármester: A döntésükről.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Melyik döntésükről?

Lenner István, polgármester: Akármelyik döntésükről.
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dr. Szabó Tímea, jegyző: De ők nem akarnak kiválni.

Lenner István, polgármester:  Itt  döntésről volt szó, nem a döntésnek a milyenségéről, nem? Hogy
szeretnének-e  újat,  vagy nem szeretnének.  Tehát,  aki  nem szeretne  újat,  az  vissza írta,  hogy nem
szeretne újat. Azt nem hiszi el, hogy senki nem ír vissza egy kormánymegbízottnak. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Lehet, hogy a többi polgármester urak önállóan írtak e-mailt. Ő hozzá kettő
polgármester úré jutott el, az övé meg a Salföldié.

Kuti Istvánné, képviselő: Erről miért nem volt tudomása a testületnek, ha megkérdezheti?

Lenner István, polgármester: Neki kellett az igenről nyilatkoznia, úgy gondolja. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Arról  miért  nem  tudnak,  hogy  rengeteg  probléma  volt  a  Közös
Önkormányzattal? Neki nincs róla  tudomása,  pedig ő  is beletartozik  a  testületbe.  Most  nyilatkozta
alpolgármester asszony, hogy rengeteg probléma adódott a Közös Önkormányzati Hivatallal. Szeretné,
ha felvilágosítaná erről.

Schöck Ferencné,  alpolgármester:  Az előbb ezt  tőle  is megkérdezte,  és  annyit  mondana,  hogy a
legeslegelső problémájuk például a busz volt, már az első nap délutánján.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  De  most  a  Közös  Önkormányzati  Hivatallal  kapcsolatos  problémákról
beszéljenek.

Schöck Ferencné,  alpolgármester: Igen ez  az  volt.  A busznak lejárt  a  műszaki engedélye.  Előző
polgármester úr már nem vitte haza busszal a gyerekeket. Akkor derült ki azon a délutánon, hogy egy
hét múlva már nincs műszakija a busznak. Mivel ez az önkormányzat szívességből a pálkövei gyerekeket
több éven keresztül  hurcolászta  –  meg most  is viszi –,  azt  gondolták,  az  a  legtermészetesebb,  ha
segítségükre siet a Közös Önkormányzati Hivatal. Ez nem történt meg, viszont az ábrahámiak azonnal
az első probléma hallatán segítettek.

Kuti Istvánné, képviselő: De mi volt a probléma?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Hát az, hogy nem volt, aki vigye a gyerekeket.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Beülhetett  volna  a  busza  polgármester  úr  is,  és  viheti  a  gyerekeket.
Polgármester úr vihette volna, mert 14-től ügyvezető polgármester lett.

Schöck Ferencné, alpolgármester: De nem az a feltétele

Kuti Istvánné, képviselő: Nem kell PÁV vizsga ehhez a buszhoz. Most olyanokról beszélnek, ami nem
igaz.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Ahhoz hogy gyerekeket szállítsanak, ahhoz kell. Az ő munkahelyén
volt saját buszuk gyerekszállításra, és bizony kellett, és egyébként súlyos baleset is volt gyerekszállító
mikrobusszal anno, és a rendőrség akkoriban nagyon szigorúan ellenőrizte.
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Kuti  Istvánné,  képviselő:  Jó rendben elhiszi, akkor  első probléma a busz volt,  aztán felvettek  két
sofőrt és ők viszik a gyerekeket.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  Így  van. Ezzel  kapcsolatban  is  tud  róla,  hogy miért  adott  a
polgármester  úr  megbízást  a  sofőrnek.  Tehát  voltak  olyan problémák,  amelyekben segítséget  nem
kaptak, de bizalmatlanság és a segítség hiánya az volt.

Kuti Istvánné, képviselő: Ők bizalommal fordultak kezdetektől az önkormányzathoz? Ezért fordultak
inkább levélben a jegyző asszonyhoz, mint személyesen? A sorrendet kellett volna tartani.

Lenner István, polgármester:  November 4-én lett ez a levél megírva, és november 7-én kaptak egy
olyan SZMSZ-t, ami 2007-es dátummal szerepel, tehát ő úgy gondolja, hogy ez a vicc kategória. 

Kuti  Istvánné, képviselő:  Polgármester úr miért nem vette a fáradtságot,  és fáradt fel megnézni az
önkormányzathoz.

Lenner István, polgármester:  Úgy gondolja, hogy ha kér valamit a Közös Önkormányzattól,  hogy
szeretne egy SZMSZ-t nyomtatott formában, akkor meg kellene kapnia. Nem egy 2007-est, amin még a
korábbi körjegyző neve szerepel.

Schöck Ferencné, alpolgármester:Továbbmegy, nem megkapni kellett  volna, hanem itt kellett volna
hagyni  az  iratokat.  Azokat,  amik  erre  az  önkormányzatra  tartozó  iratok.  Azt  nem kellett  volna
összecsomagolni és összetépni.

Lenner István, polgármester: Ez meg a másik.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Senki nem tépett  össze  iratokat,  megint  úgy nyilatkozik alpolgármester
asszony, arról beszéljen csak, amiről meggyőződött. Megnézte az összetépett papírokat?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Igen.

Kuti Istvánné, képviselő: Milyen alapon jött be ide még akkor?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Nem jött be, a zsákot kint találta, amikor egymást várták. A kukák
mellett volt két fekete zsák.

Kuti Istvánné, képviselő: Azokat átnézegette?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Nem nézte át.

Kuti Istvánné, képviselő: De akkor honnan tudja, hogy hivatalos iratok voltak benne?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Na vajon mik is lettek volna benne.

Kuti Istvánné, képviselő: Szemét.
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Lenner István, polgármester: Szerinte ezt fejezzék be, mert ennek semmi értelme.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  A segítőkészségről  még  annyit,  hogy Kuti  Istvánné  képviselő
asszony volt eddig is képviselő, és ha a segítséget megkapták volna, akkor..

Lenner István, polgármester: Képviselő asszonytól kérni kell mindig a segítséget, ezt már megtudták a
múltkor is, önszántából nem segít. Ha a 25 év tapasztalatával nem látja, hogy mikor kellene segítenie,
akkor sajnálja.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Megkérdezi őket,  hogy mikor  kértek  tőle segítséget?  Nem kellett  volna
kérni, csak szólni, hogy miben tud segíteni.  De ilyen hozzá állással, amikor összehívják a testületet  a
Daróczi úrral és őt, mint képviselőt kihagyták.

Lenner István, polgármester: Akkor könyvtárban voltak csak.

Kuti  Istvánné, képviselő:  Mindent ki lehet magyarázni.  Nem ilyen boszorkányüldözéses módszerrel
kellett  volna egymást megközelíteni, mint amivel itt  megközelítették.  „Mindig olyan az adjon Isten,
amilyen a fogadj Isten”. De kéri, hogy innen lépjenek tovább és szavazzanak. Polgármester úrnak olyan
tanácsadói vannak, akik egyszer már leszerepeltek itt a faluban.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem szeretné mérgesíteni a helyzetet,  meg tovább rontani, de amikor  a
Közös Hivatalt érintő dolgokról van szó, akkor muszáj hozzászólnia. Nem tudja, hogy pontosan hogyan
is volt, persze valamennyi információja van erről a buszkérdésről (mert akkor még nem dolgozott),  de
egy tény,  hogy a  Közös  Önkormányzati  Hivatalnak  nincsen gyerekszállító-,  sem falugondnoki-,  se
semmilyen busza. 

Lenner István, polgármester: Az önkormányzatról volt szó.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Nem  tudja,  hogy  kitől  kértek,  de  itt  a  Közös  Hivatalt  említette  az
alpolgármester asszony, és ezt csak leszögezné, hogy a Közös Hivatalnak nincsen ilyen busza, sem ilyen
feladatköre az biztos. Az SZMSZ-ről szögezzék le, hogy ahogy említették az SZMSZ problémát neki,
akkor ugye pótolta?

Lenner István, polgármester:  Igen ez így volt, akkor jutottak hozzá ehhez az SZMSZ-hez, amikor
jegyző asszony visszatért.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem az a lényeg, hanem hogy pótlásra került.  A zsákok vonatkozásában
annyit mondana, hogy azért tényleg káros így emlegetni, hogy azok biztos azok voltak. Mert, ha nem
tudják, akkor nem olyan jó olyan színben feltüntetni. Neki is volt például, amikor iratot selejtezett, nála
is mindig nagy halommal állnak azok az iratok,  amiket mondjuk lefénymásolt, és csak munkapéldány
volt,  majd ha nincsen rá  szükség,  el szokta  rakni az erdőkért  való aggodalma okán,  hogy a másik
oldalára lehessen még jegyzetelni. Tehát ezt csak azért mesélte el, mert tényleg bármi lehetett, és ha nem
tudják, hogy mi volt, akkor tényleg valóban nem olyan jó beszélni erről. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Természetesen ő arról beszélt, hogy ő is szokott  hagyni magának
mindenből egy példányt, hogy ahol dolgozik – otthon vagy a hivatalában – is meglegyen, sőt  még a
számítógépén is mindenből van egy példány. Nagyon jó lett volna, ha itt ez meg lett volna, ha maradt

12



volna itt bármilyen másolat, mert ugye itt nem külön hivatal működik, hanem a Közös Hivatalban van
minden, és szaladgálni kell. Aki most ül be ebbe a hivatalba, az boldog örömmel elővette volna ezeket az
iratokat, és megnézte volna azokat a szerződéseket, amik élnek, stb., tehát a folyó ügyeket. De nem volt
itt semmi. Akkor volt, hogy elő akarták venni az SZMSZ-t, hogy megnézzék, hogy hogyan működik ez
a hivatal, de nem volt,  és hiába kérték.  Így teltek a napok,  a hetek.  Ezért  is mondta – fordul Kuti
Istvánné  képviselő  asszonyhoz  –,  hogy  nem  kaptak  nem  csak  napokig,  de  hetekig  segítséget.
Folyamatosan ezzel szembesültek. A maradék iratok nyilván össze lettek pakolva, amikor ott  járt fent
rekeszekben látott iratokat, lehet, hogy azok nem azok voltak, hanem az ügyintéző sajátjai. Ezt nem is
vizsgálja, nem is azért ment akkor, ő csak ezt tapasztalta, csak akkor beszél, amit látott és tapasztalt.

Lenner István, polgármester: Így van, most az, hogy valakinek ez hiányosság volt, valakinek nem az.
Valaki el tudja látni úgy ezt  a munkáját,  hogy feljár a Közös Hivatalba Kővágóörsre,  és ezeket  az
iratokat ott megnézi, vagy lehozatja az ügykezelővel, ezt így is meg lehet oldani. Úgy gondolja, hogy ő
nem így fogja megoldani. Az, hogy nem voltak itt,  az egy dolog, amikor be tudtak ide jönni, akkor
szembesültek vele, hogy itt  üres minden. Amikor ő kérte  az aljegyző asszonyt,  hogy kérdezgetik az
emberek az utcán,  hogy adott  ügyekben, hol tartanak,  ő  nem tud  válaszolni, mert  egyszerűen nincs
lehetősége, hogy megnézze. Jó, felmehetett volna megnézni, na de arra is van lehetősége, hogy kérjen
ezekről  egy másolatot,  de  nem kapott.  Itt  kezdődött  a  levélírás.  21  napig  kérte  szóban  aljegyző
asszonytól, a levelet november 4-én írták.  Úgy gondolta,  ha valaki, akkor ő kivárta ezt  a 21 napot.
November 4-én írták az első levelet, és november 7-én kaptak egy olyan SZMSZ-t, ami 2007-es. Úgy
gondolja, ez nonszensz, hogy azon a papíron még a jóval korábbi körjegyző és polgármesterek nevei
szerepelnek, és még Ábrahámhegy - Balatonrendes - Salföld Közös Önkormányzatához tartoznak.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezt a hivataltól kapták?

Lenner István, polgármester: Igen ezt a hivataltól.

Kuti Istvánné, képviselő: Ehhez nem tud hozzászólni, mert ő ezt nem látta

Lenner István, polgármester: Nem látta, nem is kell elhinnie

Kuti Istvánné, képviselő: De ő elhiszi, miért ne hinné el, amit mond, de az SZMSZ-ek fent is szoktak
lenni a honlapon.

Lenner István, polgármester: Nincs fent a honlapon. Balatonrendes honlapján nincs fent az SZMSZ!
 
Horváth Hajnalka, jegyzőkönyvvezető: Elnézést kér, de biztos, hogy fent van, ez 100 %.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ő is megerősíti, hogy fent kell lennie. 

Kuti Istvánné, képviselő: Úgy tudja, hogy minden fent van.

Lenner István, polgármester: Hol található az SZMSZ?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Amit küldött polgármester úrnak e-mailt 

Lenner István, polgármester: Az már később volt, az oké.
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dr. Szabó Tímea, jegyző: De az abban küldött link, az Balatonrendes honlapjára vezető a link volt. Ha
most a teremben levő gépek közül valamelyik működik, akkor itt bekapcsolják, és megnézik.
Ezt azért is fontos tisztázni, mert ez kötelezettség, magasabb szintű kötelezettség. 

A félreértések tisztázása, és lezárásaképpen (mobiltelefonon) megmutatásra kerül (lépésről lépésre),
Balatonrendes honlapján belül pontosan hol találhatóak a jegyzőkönyvek, a rendeletek, a rendeleteken
belül  külön  megtalálható  –  több  évre  visszamenőleg,  időrendben  –  minden  egyszer  megalkotott
rendelet, és külön megtalálhatóak az éppen hatályban lévő rendeltek, azokon belül külön az SZMSZ.

Lenner István, polgármester:  Mindegy papír alapon kérte, ha kérheti papír alapon, nem az ő dolga
ezeket letöltögetni.

Kuti Istvánné, képviselő: Itt van az ügykezelő, megkérheti rá.

Lenner István, polgármester: Az ügykezelő elment innen, úgyhogy ennyi.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Dehogy ment el,  2 órában van ügykezelő most  is. Csak olyan dolgokat
mondjanak, ami valós!

Lenner István, polgármester: Az, valós volt, hogy nem kapták meg. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Az, hogy  gyakorlatot kell valamiben szerezni, az mindenhol így van.

Kuti Istvánné, képviselő: A világon minden rajta van a honlapon, úgyhogy ezt inkább ne hangoztassák
semerre, mert bárki erre rá tud menni, és meg tudja nézni, így ezt kár mondogatni.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezt a linket küldte át e-mailben.

Lenner István, polgármester: De amikor erről beszéltek, akkor még ez a link nem érkezett meg. Meg,
ha ő kérte papíron, akkor miért nem kapta meg papíron?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Amikor ők beszéltek róla, akkor ő megkérdezte,  hogy elég-e, ha a linket
átküldi, és megegyeztek, hogy ez így rendben van. Kért egy kis türelmet, és amit mondott,  hogy 1-2
napon belül, azon belül ő meg is küldte. 

Lenner István, polgármester:  Ez azóta van így, hogy jegyző asszony visszajött.  Előtte  jelezte már,
hogy szerette volna megkapni, de nem kapta meg, ugyanúgy, ahogy a szerződéseket sem kapta meg.
Miután elküldték ezt a november 4-i papírt – jegyző asszony bizonyára olvasta azt is, hogy mit válaszolt
rá,  őt  helyettesítő  aljegyző asszony – onnan kezdve kezdtek el beszivárogni a szerződések. Egészen
addig semmit sem kaptak.  Ennyi volt  az egész történet.  Hiába kért  ő  vagy alpolgármester  asszony
szóban bármit, nem kaptak semmit, csak a november 4ei levél után kezdtek el vissza szivárogni ezek a
papír alapú dolgok, amik viszont biztos, hogy nem voltak fent a honlapon. Tehát ha tudatlanok is voltak,
akkor sem voltak fent szerződések a honlapon.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Azok nem, de azoknak nem is kell, hogy fent legyenek.
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Lenner István, polgármester: Nem, de ebbe most ne kapaszkodjanak, hogy nem kell. Csak azt akarja
mondani, hogy nem kaptak meg semmit. Megkérdezi, hogy egy nyilvános szerződést, miért ne lehetne
feltenni egyébként?

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Nem mondja, hogy nem lehet, de lehetnek benne olyan adatok, amik …
(nem tudja befejezni a mondatot).

Lenner  István,  polgármester:  Ebbe  most  ne  menjenek  bele,  úgy  gondolja,  hogy  egy  nyilvános
szerződést fel lehet rakni

dr. Szabó Tímea, jegyző: Így van, igaza van, de azokról nem is mondta senki, hogy fent vannak.

Lenner István, polgármester: De nem voltak fent.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Megkérdezi,  hogy  rosszul  tudja-e,  hogy  a  polgármesteri  átadáskor  a
kötelezettségvállalással terhelt szerződések másolata átadásra került? 

Lenner István, polgármester: Ő ott  is azt kérte, hogy amit el tudnak vinni szerződést, meg anyagot,
azt szeretnék elvinni, ez volt a kérés. Amire azt a választ kapták, hogy az nagyon sok anyag, hogy le
kelljen fénymásolni. November 4-ig nem kaptak semmiféle dolgot  ezáltal, november 7-én vagy 6-án
kapták meg az SZMSZ-t,  amit az ügyfélfogadást  tartó  ügyintéző hozott  nekik le. 7-én kapták meg
aljegyző asszony a válaszlevelét, abban arra hivatkozott, hogy már átadta. Igen átadta előtte egy nappal
a 2007-est. Tehát hatályos SZMSZ-hez csak akkor jutottak, amikor jegyző asszony visszajött

Kuti Istvánné, képviselő: Melyik SZMSZ van feltöltve a honlapra?

Horváth Hajnalka, jegyzőkönyvvezető: A hatályos.

Kuti Istvánné, képviselő: Miért nem mondták, az alakuló ülésen, csak azt kérték, hogy ezt a napirendi
pontot  halasszák el, hogy miért, azt nem indokolták meg. Miért nem szóltak, hogy miért nem tudják
megszavazni?

Schöck Ferencé, alpolgármester: Akkor még nem arról volt szó, aljegyző asszony javasolta, hogy azt a
napirendi pontot halasszák el. 

Lenner István, polgármester: Igen, így volt.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  A jegyző könyvben nem így van, ismételten azt  kéri,  hogy mindig olyat
állítsanak, ami valóban így van.

Horváth Hajnalka, jegyzőkönyvvezető:  Elnézést kér a közbeszólásért,  ez tényleg nem így történt,
aljegyző asszony az akkori 10.  napirendi pont  elhalasztását  javasolta,  ami szorosan kapcsolódott  az
SZMSZ módosításhoz (ami a 8. napirendi pont lett volna).

Lenner István, polgármester: Teljesen mindegy, nem szavazták meg az SZMSZ-t, mert nem tudták,
hogy mi az.
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Kuti Istvánné, képviselő: Miért nem szóltak, hogy nincs SZMSZ-ük? Azonnal mondta volna, hogy hol
tudják letölteni, szívesen segített volna.

Schöck Ferencé, alpolgármester: Akkor segített volna nekik? A volna az nagyon sokszor elhangzott.

Kuti Istvánné, képviselő: De nem mondták egyetlen egyszer sem.

Lenner István, polgármester: Mondták.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Megkérdezi,  hogy  neki  mikor  mondták?  Polgármester  urat  kéri,  hogy
mondja meg, mikor mondták neki, hogy nincs SZMSZ-ük. Az a baj, hogy egyetlen egyszer sem hangzott
el az,  hogy azért  kérik a  módosítás  elhalasztását,  mert  nincs SZMSZ-ük.  Csak azt  mondták,  hogy
halasszák el, nála van a jegyzőkönyv. Ismételten kéri, hogy csak olyan dolgokat állítsanak, amik igazak.

Lenner István, polgármester: Szeretné, majd megkapni a hanganyagokat elkérheti majd őket.

Horváth Hajnalka, jegyzőkönyvvezető: Természetesen. Nyilvános testületi ülések hanganyagai.

Schöck Ferencé, alpolgármester: Elkérik majd a hanganyagokat.

Lenner István, polgármester: Értelmetlen, amin veszekednek.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem veszekednek.

Lenner István, polgármester: De az, mert az aljegyző asszonytól kérték az SZMSZ-t, és elhangzott
ott is, hogy azért nem tudnak módosítani, mert nem tudják, hogy mi van benne.

Horváth Hajnalka, jegyzőkönyvvezető: Hogy külön elhangzott-e, azt nem tudhatja, de abban biztos,
hogy a hangfelvétel alapján az ülésen ez nem hangzott el.

Lenner István,  polgármester:  Úgy gondolja,  hogy ha ő  egy jegyző  asszonnyal beszél,  mivel ő  a
polgármester, azt nem kell magnóra venni, nem kell papírra vetni. Ha ő megbeszél vele valamit, akkor
annak úgy kell lennie, nem így van?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, de ő nem úgy ismeri aljegyző asszonyt, hogy ő nem teljesítene egy ilyen
kérést. Neki elég nehéz a helyzete, mert ő nem volt jelen, de nem úgy ismeri, hogy nem teljesítené, amit
kérnek tőle.

Lenner István, polgármester: Tehát ezek szerint akkor nem is kapták, hanem valahol úgy találták?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem. Nem mondott ilyet. Elhiszi.

Kuti Istvánné, képviselő: Azt javasolja, hogy haladjanak tovább, ez nem vezet sehova.

Schöck  Ferencé,  alpolgármester: Összegezve,  rajtuk  van  számon  kérve  az,  hogy  akik  az
önkormányzatiság világába bekerültek, 10 vagy 12 nap múlva nem megy nekik flottul minden?
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Kuti Istvánné, képviselő: Ezt senki nem mondta. Kéri alpolgármester asszonyt, hogy „ne ássa azt a
bizonyos árkot tovább”. Egyetlen dolgot mondott, hogy miért nem szóltak, hogy azért halasztják el azt
a napirendi pontot,  mert  nincs hozzá SZMSZ-ük? Biztos,  hogy azonnal mondta volna ott  mindenki,
hogy honnan tudják letölteni, megnézni. Ennyit mondott, és megkéri, hogy ne is tegyen hozzá többet, és
ne terjessze, amit nem mondott.

Lenner István, polgármester: Ez úgy gondolja, hogy mindenkire igaz.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, mindenkire igaz, ezért kérte most ő külön.

Lenner István, polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen ő is úgy gondolja, hogy szavazzanak, viszont szavazás előtt lenne még
egy gyors kérdése, hogy miért tartanak közmeghallgatást?

Lenner István, polgármester: Jegyző asszony ezzel kapcsolatban sokkal többet tud mondani.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Vannak minden településen a településvédelmi rendeletek, amik alapvetően
településkép védelmi szabályokat tartalmazzák. Ezek a rendeletek 2017-ben készültek, illetve kerültek
elfogadásra.  Viszonylag  rohamtempóban.  Ezeket  a  rendeleteket  általában  településtervező  cégek
készítik,  mert  ők  értenek  az  építészethez  alapvetően.  A kormányhivatalok  ezeket  a  településképi
rendeleteket  vizsgálták  valamennyi településen,  és  a  bennük levő elsősorban jogalkotási,  jogszabály
szerkesztési hibákat összegyűjtötték. Valamennyi település kapott törvényességi észrevételt, ami alapján
ezeket a rendeleteket ki kell javítani, illetve annak megfelelően módosítani kell. Ennek a településkép
védelmi rendelet alkotásnak az eljárás rendje egy kicsit bonyodalmas, hosszadalmas folyamat, a része az,
hogy elkészül egy ilyen tervezet,  és akkor  egyeztetésre  kell bocsátani az  állami főépítésszel,  és  az
illetékes szakhatóságokkal, mint a kulturális örökségvédelem, adott esetben nemzeti park, stb. Nekik 21
napjuk van, hogy véleményt küldjenek erre a rendelettervezetre. Ez a 21 nap, most a napokban jár le, és
amikor ez is megvan, akkor kell tartani egy közmeghallgatást a lakosság számára, ami nem a szokásos
éves „beszámolunk a munkánkról” közmeghallgatás,  hanem ennek a tárgya kizárólag ez a rendelet,
illetve rendeletmódosítás. Ennek a meghívóját 8 nappal korábban közzé kell tenni, és itt gyakorlatilag
ismertetni kell a lakossággal ezt  a módosítást.  Ha ez megvan, akkor  utána még közzé kell tenni a
rendelettervezetet  8  napra,  és  ha  az  lejár,  akkor  lehet  elfogadni ezt  a  módosító  rendeletet.  Olyan
szempontból sürget az idő, hogy lejárt már vagy a napokban lejár az a határidő, amit a Kormányhivatal
adott a javításra, és úgy tudja, hogy nem adnak már további határidő hosszabbítást, illetve az év végéig
elfogadásra  kell,  hogy  kerüljenek  ezek  a  rendeletek,  különben  bírságolással,  mint  törvényességi
felügyeleti eszközzel élnek. Tehát ennek a jövő heti közmeghallgatásnak ez lenne a témája.

Lenner István, polgármester: Rendben, szerinte akkor most szavazzanak

Kuti Istvánné, képviselő: Ha azt még megkérdezheti, ez mennyiben érinti a települést?

Lenner István,  polgármester:  Megkérdezheti,  de  azt  gondolja,  hogy először  szavazzanak az  első
napirendi pontban. És utána megbeszélik.

Kuti Istvánné, képviselő: Rendben, természetesen. 
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dr. Szabó Tímea, jegyző: Volt egy névszerinti szavazásra vonatkozó javaslat. Közben kikereste az erre
vonatkozó  rendelkezést: „név  szerint  szavaz  az  önkormányzati  tisztviselők  egynegyedének
indítványára, továbbá névszerintit rendelhet el az SZMSZ-ben meghatározott esetekben„
A módról az SZMSZ-ben kell rendelkezni, az SZMSZ pedig úgy rendelkezik, hogy: „A név szerinti
szavazásnál a polgármester felolvassa a képviselők nevét ABC sorrendben, és a jelenlevő képviselők a
nevük felolvasása után igen, nem vagy tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. Az összeszámlálásról a
polgármester gondoskodik.”
Most az a helyzet, hogy van egy ilyen képviselői javaslat, külön az SZMSZ-ben nem határozták meg,
hogy mikor  lehet  név szerinti  szavazást  tartani.  Ha  a  képviselők  egynegyede  indítványozná,  akkor
gyakorlatilag kijelentő mód szerepel, tehát az azt jelenti, hogy azt kell tartani. Itt az egynegyed kérdés az
elég speciális, mert 5-ben a 4, az 1,2. Az általános kerekítés szabályai szerint az 1.

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy ne szavazzanak név szerint, ha ez ennyire bonyolult,
úgy is tudja mindenki, hogy ki hogy szavaz. 

Kuti Istvánné, képviselő: Ez nem bonyolult. Ha egy javasolja, akkor már el kell fogadniuk. 

Lenner István, polgármester: Nem! Mert ez 1,2!

dr. Szabó Tímea, jegyző: 1,2, de ha azt kerekítik, akkor az 1.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  1,2  fő  nincs,  de  ez  esetben  külön  kéri  rögzíteni,  hogy Lenner  István
polgármester az 1,2 főhöz ragaszkodik, és ezért nem engedélyezi a név szerinti szavazást. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: De hát négynek az egynegyedéről volt szó.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ha 5 fő van, 5-nek az egynegyede 1,2. 

Kuti Istvánné, képviselő: Emlékezteti alpolgármester asszonyt, hogy 5-en vannak, nem 4-en.

Lenner  István,  polgármester:  Akkor  szavazzanak  név  szerint,  ha  lehet  így  szavazni,  akkor
szavazzanak így. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Jó, akkor egyetértenek a képviselők a név szerinti szavazással?

A képviselő-testület tagjai, mind az 5 fő egyetért a név szerinti szavazással.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Akkor ez azt  jelenti, hogy polgármester  úr ABC sorrendben felolvassa a
képviselők nevét.

Lenner  István,  polgármester:  Akkor  az  lenne  a  kérdés,  hogy  kívánnának-e  csatlakozni
Badacsonytomaj Önkormányzatához, és el csatlakozni a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivataltól.

Schöck Ferencné, alpolgármester: A kérdés megismétlését kéné, egy kicsit hangosabban.

Lenner István, polgármester: Tehát ez úgy történne, hogy december 31-től kiválnának a Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatalától és 2020.  január 1-jével kezdődően Badacsonytomaj Város  Közös
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Önkormányzati Hivatalához csatlakoznának. Varga Csabáné Anikó képviselőt kérdezné először,  hogy
ezzel egyetért-e?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: A költségekre lenne még egyszer kíváncsi, hogy mennyibe kerülne
Kővágóörshöz  tartozniuk,  és  mennyibe  kerülne  Badacsonytomajhoz?  1,5  millió  Ft  körül  mondta
polgármester úr Badacsonytomajt, és Kővágóörsön mennyi lenne?

Lenner István, polgármester: Igen. Kővágóörsét Kuti Istvánné képviselő asszony említette, ő jobban
tudja ezt.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Azonnal visszakeresi,  2.352.915  Ft  volt  az  elmúlt  évben 2019.  évben.
Elnézést  kér,  hogy  megint  közbeszól,  de  ennek  kapcsán  szeretné  kérni  polgármester  urat,  hogy
Badacsonytomaj városától kapott összegről szóló tájékoztatást, azt szeretné ő is írásban megkapni.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Szeretné jelezni, hogy ez nekik az idei számuk. 2020-ra várhatóan náluk is
más lesz, bár ilyen kérdés nem hangozott  el feléjük, hogy ezt  adják meg, de náluk is valamennyivel
alacsonyabb összegű a jövő évi.

Kuti Istvánné, képviselő: Tehát gyakorlatilag a polgármester úr a kővágóörsi adatot nem gyűjtötte be.
Ennek  függvényében  elég  nehéz  egyoldalú  dolog  véleményt  mondani,  minek  után  Kővágóörssel
nincsenek tisztában, hiába kérték, mert ez is elhangzott  – emlékezteti polgármester urat  – a múltkori
testületi ülés után, hogy szíveskedjen onnan is hozni.

Lenner István, polgármester: Igen ez is elhangzott, és kérte is. 

Kuti Istvánné, képviselő: Hol van? Nem kapta meg?

Lenner István, polgármester: Kérte úgy gondolja.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Tőle kérte? 

Lenner István, polgármester: Na, jó ebbe szerinte ne menjenek most bele. Mire megy ki most a játék?

Kuti Istvánné, képviselő: Semmire nem megy ki a játék, kérte polgármester urat, amikor ott beszéltek,
hogy szíveskedjen hozni mind a két önkormányzattól árajánlatot. 

Lenner István, polgármester:  Jegyző asszonyhoz fordul a kérdéssel, hogy lehet-e tudni a tervezett
összeget.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, lehet tudni, kerekítve 2.072.000,- Ft lenne 2020. évre.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, és emellett nincsen ügykezelőjük, nincs gyakorlatuk, és nincs sok-sok
minden.  Mindezzel  természetesen  tisztában  vannak,  csak  megsértették  polgármester  urat,  és
alpolgármester asszonyt, ezért sürgősen lépniük kell, ugye ez a konklúzió?

Péringer  Martina,  képviselő: Elnézést  kér  a  közbeszólásért,  megkérdezi,  hogy  lehetne-e,  hogy
szavazzanak, órára kellene mennie, ami 10 órakor kezdődik és már negyed 10 lesz. 

19



Mindenki belegyezik, Kuti István képviselő jelzi, hogy az elhangzottakra való tekintettel maga elé is
engedi Péringer Martina képviselőt a szavazásban. 

Lenner István, polgármester: Csabáné Varga Anikó képviselőt kérdezi, hogy elfogadja-e a határozati
javaslatot?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Elfogadja.

Lenner István, polgármester: Péringer Martina képviselőt kérdezi, hogy elfogadja-e? 

Péringer Martina,  képviselő: Elfogadja,  majd megkérdezi,  hogy lehetséges-e,  hogy ha  szavazott,
távozzon? 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Lehetséges, majd tájékoztatásképpen elmondja, hogy ilyen esetben – amely
rögzítésre is kerül –, innen lecsökken a testület száma 4 főre.

9:10 perckor Péringer Martina képviselő távozik.  A Képviselő-testület  4 fő  jelenlétével továbbra is
határozatképes marad, a testületi ülés 4 fővel folytatódik tovább.

Lenner István, polgármester: Kuti Istvánné képviselőt is megkérdezi, hogy elfogadja-e?

Kuti Istvánné, képviselő: Nem fogadja el. Nem látja biztosítottnak a működést. 

Lenner István, polgármester: Schöck Ferencné alpolgármester asszonyt kérdezi?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Elfogadja.

Lenner István, polgármester: Kijelenti, hogy ő maga is elfogadja.

Kuti Istvánné, képviselő: Gratulál a képviselő testületnek a döntéshez. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Hozzátenné az előzőekben elhangzottakhoz, hogy ő nem érzi úgy,
hogy bárki megsértette volna. semmiféle módon nem sértette meg senki.

Kuti István, képviselő: Rendben, visszavonja, nem sértette meg senki. 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Csabáné Varga Anikó képviselő,  Péringer
Martina képviselő, Schöck Ferenc alpolgármester, és Lenner István polgármester 4 igen szavazatával, és
Kuti Istvánné képviselő 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK
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129/2019. (XI.28.) HATÁROZATA

A közös hivatali feladatok ellátásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  kiválik  az  igazgatási
feladatait jelenleg ellátó Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalból, és 2020. január 1-jei hatállyal
csatlakozik a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

Felkéri a polgármestert,  hogy a döntésről az érintett  önkormányzatok polgármestereit tájékoztassa, és
felkéri a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:    Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

2.)   A felújított Faluház épület ünnepélyes átadása időpontjának módosítása

Lenner István,  polgármester:  Úgy gondolja,  hogy nem kellene december 21-re rakni a  Kultúrház
átadását, mert elég sok program lesz ezzel kapcsolatban.

Kuti Istvánné, képviselő: Véleménye szerint, volt egy munkaterv, amiben ez szerepelt és azt gondolja,
hogy az a testület, aki 9 évig dolgozott, és nyert egy pályázatot, megérdemelne egy ünnepélyes átadást. 

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Martina  már  elment,  de  az  ő  javaslata  volt,  hogy 10  gyerek
szerepel, kicsi a hely, és mivel lesz egy megvendégelés is, nagy sürgés-forgás lesz ott.  A dolgozók és a
vállalkozók részéről,  akik ott  lesznek,  túl sokan lennének, nem tudnák megadni a rangját  ennek az
ünnepségnek,  ha összevonnák a  gyerekműsorokkal,  karácsonyi műsorral,  a  megvendégeléssel,  sütés
főzéssel,  kihordással,  stb.  Pont  ezért  gondolták,  hogy  megérne  egy  külön  alkalmat,  amikor  ezt
ünnepelnék meg, hogy megszépültek, az a terem is sokkal igényesebb lett, ahogy az ajtók, stb. 

Lenner István,  polgármester:  Tehát  nem az van, hogy nem akarják,  hanem hogy nem tudják ezt
megoldani ezek miatt a dolgok miatt, mert nem tudják pontosan, hogy hányan lesznek. Az átadásra még
több embert  meg kellene hívni, még többen lennének. Egyszerűen nem férnének el főleg úgy, hogy
vacsoráztatni  terveznek,  ételt  adnak,  az  asztalokat  be  kell  rendezni,  tíz  gyermek  szerepelni  fog,
betlehemi előadást fog előadni. Úgy gondolja, hogy a nagyteremben ezt nem fogják tudni megoldani.
Ezért  gondolata azt,  ha ezt el tudnák fogadni, akkor jó lenne, ha egy januári időpont meg tudnának
ebben beszélni. Mivel hogy utána meg ott lesznek az ünnepek. 

Kuti Istvánné, képviselő: Ha felteszi polgármester úr szavazásra, akkor ő tartózkodik.

Schöck Ferencné, alpolgármester: A januári időpontra lenne most javaslat? 
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Lenner István, polgármester: Megkérdezi, hogy melyik nap legyen? De úgy gondolja, hogy mivel lesz
még itt dolguk, párszor össze kell még ülniük decemberben, addig még meg fognak tudni beszélni egy
időpontot. Azt se tudják még egyáltalán, hogy elkészül-e addig. 
Akkor  megkérdezi a Képviselő-testületet,  hogy el fogadja-e a 21-i időpont  módosítását  a kultúrház
átadásával  kapcsolatban?  Egy  januári  időpontra  tegyék  át,  és  a  soron  következő  testületi  ülésen
megbeszélik. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Azért  tartózkodik,  mert  még nem ismeri a  karácsonyi programot.  Ezt  a
testület  elfelejtette közölni vele. Fogalma sincs, hogy mit tervez a testület,  ezért  tartózkodik,  mert a
múltkori  döntést  veszi  alapul,  amikor  testületi  ülés  volt  lakossági  részvétellel.  Azt  elfogadhatónak
tartotta, mivel az új rendezésről nem értesült, így tartózkodik. 

Lenner István, polgármester: Ez nem új rendezés, igazándiból ők sem tudnak semmit, csak azt, hogy
jön 10 gyerek, akik előadást fognak tartani, ennyit tudnak.

Kuti Istvánné, képviselő: Ezt most hallja először.

Lenner István, polgármester:  Ők is két napja tudják, elnézést kér, hogy nem adták meg rögtön az
információt.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Mivel még  a  munka  nincs  befejezve,  és  azt  sem tudni,  hogy
befejezik-e addig, attól függetlenül, hogy hányan lesznek itt a mindeni karácsonyán. Megkérdezi Kuti
István képviselő asszonyt, hogy van-e ötlete a karácsonyi ünnepélyhez, mert ez most formálódik, ez nem
befejezett. 

Kuti  Istvánné, képviselő:  Azt gondolja ő is, hogy ezt  még biztos megbeszélik. Biztos benne, hogy
érdeklődtek már az iskolában, hogy ki tud részt  venni. Ő csak abban gondolkozik, hogy a múltkori
testületi ülésen másfajta döntés született.  Mivel nem tudja, hogy miért lett megváltoztatva, mert nincs
információja a programról, ezért  ő  tartózkodik,  de ők szavazzák meg nyugodtan,  mert  ők tisztában
vannak vele.

Lenner István, polgármester: De elmondták, így szerinte képviselő asszony is tisztában van vele.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Akkor is tartózkodik,  mert  úgy gondolta,  hogy ez egy megfelelő, méltó
ünnepség lett volna erre, de ezt természetesen ők tudják, hogy hány embert szeretnének megívni, hogy
hogyan lesz az átadás, ő arról sem tudott, hogy a teljes kivitelező társaságot meghívják.

Lenner István, polgármester: Nem mondtak ilyet.

Kuti Istvánné, képviselő: Az előbb hangzott el, hogy sokan lesznek.

Lenner István, polgármester: Ilyen nem hangzott el, hogy a teljes kivitelező társaságot. Kéri, hogy ne
kapaszkodjanak megint szavakba.

Kuti Istvánné, képviselő:  Dehogy is, nem erről van szó, csupán arról, hogy ő azt hitte, hogy csak a
fővállalkozót hívják meg, illetve akiket egy átadásra szokás. De jó, tudomásul vette. Még vissza tér majd
a testület a karácsonyi program megbeszélésére. 
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Lenner István, polgármester: Igen, és szívesen fogadnák azt is, ha képviselő asszony is készülne saját
programmal, hogy mit szeretne megvalósítani.

Kuti Istvánné, képviselő: Megköszöni, ő majd hozzászólna, úgy érzi, egyedül van.

Lenner István, polgármester: Dehogy van egyedül, ez a testület Balatonrendesért van.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ezt  ő  is így gondolta,  de  úgy érzi,  hogy rendszeresen kihagyják belőle
különböző módokon.

Lenner István, polgármester: Emlékezteti képviselő asszonyt, hogy azon a bizonyos alkalmon mikor
meglepte őket, ők épp könyvtárlátogatáson voltak, egy szombati napon.

Kuti Istvánné, képviselő: Daróczi úrral és a testületi anyaggal?

Lenner István, polgármester: Daróczi úr is jár könyvtárba. 

Kuti Istvánné, képviselő: A testületi anyaggal? 

Lenner István, polgármester: Nem tudja, hogy milyen testületi anyagról beszél. 

Kuti Istvánné, képviselő: Azt lapozgatta alpolgármester asszony, amikor bement, hogy azért szóljon,
hogy nincs kitéve a faliújságra, és mondta is, hogy másnap ki lesz téve.

Lenner István, polgármester: Illetve azt is, hogy nem az ő dolga kitenni.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Minden  rendben  van.  Amiben  tud,  ő  nagyon  szívesen  segít  nekik,
amennyiben ők veszik fáradtságot és tájékoztatják.

Lenner István, polgármester: Köszönik szépen. 

Akkor  megkéri,  hogy szavazzanak,  aki  el  tudja  fogadni,  hogy ezt  az  átadást  eltegyék  egy másik
időpontra december 21-ről, kéri, kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

130/2019. (XI.28.) HATÁROZATA

a felújított Faluház épület ünnepélyes átadása időpontjának módosítása

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 124/2019. (XI.21.)  határozatában foglalt
a felújított Faluház épület ünnepélyes átadás időpontját az alábbiak szerint módosítja:
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A 2019. december 21-én a „Mindenki Karácsonya”ünnepség keretén beül tervezett  átadás időpontját
várhatóan 2020. januárjára elhalasztja. 

3.)     A kultúrház nagytermének használata iránti kérelemről szóló tájékoztatás

Lenner István, polgármester: Azt mondta jegyző asszony, hogy akkor ez polgármesteri hatáskör.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Igen,  úgy  emlékszik.  Elnézést  kér,  nem készült  külön  ebből,  de  úgy
emlékszik,  hogy  ez  polgármesteri  hatáskör  ennek  az  elbírálása  a  testület  által  már  korábban
meghatározott szabályok szerint.
Nem tudja, hogy olyan áll-e a rendelkezésükre vagy esetleg vissza keresse?

Lenner István, polgármester: Igen úgy gondolja, hogy van egy olyan vissza papír, amin polgármester
úr vissza írja, hogy odaadja a termet.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez egy régi.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Az igen.

Lenner István, polgármester: Hogy ez egy régi? De ez a régi idei. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Úgy emlékszik, hogy volt egy testületi határozat. Nem úgy értette, hogy régi,
nem a megfelelő szót használta, akkor korábbi. De úgy emlékszik, hogy erről egy szabályzatot alkotott a
testület, pont azért, hogy utána ezeknek a szabályoknak a betartásával a polgármester önállóan is oda
tudja adni, és azt kérdezi, hogy olyanja van-e?

Lenner István, polgármester:  Ez az, amit kapott.  Ez az, amit az előző polgármester írt. Úgy tudja,
hogy mivel ez  a  levél nem tartalmaz semmiféle olyat,  hogy erről  testületi  határozat  született,  úgy
gondolja, hogy ő is megadhatja, mint polgármester ezt a lehetőséget. 

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Igen, ennek a bizonyos szabályzatnak a keretei között,  de akkor ő ezt elő
fogja keresni 

Polgármester úr mindenkinek megmutatja a levelet.

Kuti Istvánné, képviselő: Ezt ismeri, csak kérvényt kell írni, ennyi az egyetlen egy szabályzata,

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ami most meg is történt.

Lenner  István,  polgármester:  Így  van.  akkor  úgy  gondolja,  hogy  a  harmadik  napirendi  pontot
tájékoztatásként közölte.

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

131/2019. (XI.28.) HATÁROZATA

Tájékoztatás elfogadása a kultúrház használata iránti kérelem benyújtásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület  által
benyújtott, a Kultúrház használata iránti kérelméről szóló tájékoztatást elfogadja.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  A közmeghallgatással kapcsolatosan  szeretné  kérdezni,  hogy mennyiben
érinti ez a települést?

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Sajnos  most  nem  készült  az  anyaggal,  de  a  hibák  általában,  hogy
jogszabályilag nem felelt meg vagy magasabb jogszabály már tartalmazza, vagy nincs felhatalmazása. De
amint visszaér a Hivatalba az érintett ügyintézővel megbeszéli, hogy mikor kapják meg ezt az anyagot a
képviselők.

Kuti Istvánné, képviselő: Megköszöni a tájékoztatást. A másik, amit kérdezni szeretne, hogy ugye van
náluk a  főépítész,  aki ezt  elfogadta,  és véleményezte,  ő  úgy gondolta  annak idején, hogy nem tud
önállóan döntést hozni, tehát mindenképpen egy hozzáértő versenyezésére lenne szükség, és akkor azt
szeretné  kérdezni,  hogy ha  gyakorlatilag  nem érinti  település  szerkezetileg  a  jogi  megfogalmazás
kérdésében, akkor az Epres úr vélhetőleg ezt nem kell, hogy véleményezze? Mert olyan változást nem
érint?

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Igen,  vagy ha kellett,  hogy véleményezze,  akkor  biztos  benne,  hogy a
műszaki ügyintéző ezt jelezte volna, de akkor ezt is megbeszéli az ügyintéző kollégával. 

Kuti Istvánné, képviselő: Rendben. Polgármester említette, hogy lehet kérdezni. Az a kérdése – igaz,
hogy  tegnap  előtt  szavaztak  róla  –,  de  a  doktor  úrral  kapcsolatosan  miből  kerül  kifizetésre
Balatonrendesen? A tartalékalapból? Vagy egyáltalán miből?

Lenner István, polgármester: Nem tudja, jegyző asszonyt kérdezi, mit gondol, miből fogják tudni?

Kuti Istvánné, képviselő: Ezt polgármester úrnak kell tudnia. 

Lenner István, polgármester: Nem tudja, de úgy gondolja, hogy ki fogják tudni fizetni ezt a 206.000
Ft-ot. Nem gondolja, hogy nem tudnák kifizetni

Kuti Istvánné, képviselő: Rendben van, csak érdeklődik, hogy miből lesz kifizetve?

Lenner István, polgármester: Meg fogják kérdezni, vannak pénzügyes kollégák. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Azért  kérdezi,  hogy  miből  kerül  térítésre,  mert  ez  lényeges  lesz  a
módosításnál.
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Lenner István, polgármester: Igen, ez a 206.000,- Ft egy komoly összeg.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ez kettő tételből adódik össze, jól tuja? 

Kuti Istvánné, képviselő Igen, ez lakosságszám arányosan került felosztásra

Lenner István, polgármester: A kettő együtt összesen kb. 210.000 Ft, ami egy egyszeri költség  

Kuti Istvánné, képviselő: Az állandó költséget ne felejtse el polgármester úr.

Lenner István, polgármester: Igen, 6.500 Ft havonta.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem, még az azon kívüli

Lenner István, polgármester: Nem, az annyi.

Kuti Istvánné, képviselő:  Meg az egyéb költség, azt tudja polgármester úr, hogy mit biztosít még a
doktor úrnak? Biztos tudja, hogy a helyiséget, a fűtést, a telefont, a takarítást. 

Lenner István, polgármester:  Persze,  csak azért  nem gondolt  erre a kérdésre,  mert nem gondolta,
hogy ennyire tartja őt,  hogy nem gondolna ebbe bele, hogy egy orvosi rendelőnek fenntartása is van,
nem gondolta volna, hogy ezt feltételezi róla, hogy ezt nem tudja, ezért nem értette ezt a kérdést. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ez  így van.  Ez  egyáltalán nem így van,  ő  csak  az  „egyszeri  költség”
kijelentésre, mondta, hogy ez így van, de amellett ők támogatták az orvosi ellátást is. 

Lenner István, polgármester: Ugyanúgy, mint eddig, nem csak az ő polgármesteri ideje alatt van ez
így.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez így van, ez kötelessége a településnek, 

Lenner István, polgármester: Igen, de ha kötelességük, akkor nem érti a kérdést. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Csak  „az  egyszeri  költség”  kijelentésére  érezte  úgy,  hogy emlékezteti
polgármester urat, hogy mellette van még ez is.

Lenner István, polgármester: A 206.000 Ft az egyszeri költség, a többi meg ugyan úgy, mint eddig. 

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, és akkor várja majd a tájékoztatót, hogy miből kerül kifizetésre.

Lenner István, polgármester: Igen, így lesz, de azt gondolja, hogy voltak ennél nagyobb, millió Ft-os
kifizetések, feltételezi, hogy képviselő asszony akkor azokkal is tisztában volt, hogy azok miből kerültek
kifizetésre?

Kuti Istvánné, képviselő: Hogyne, és nem csak ő, az egész testület.
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Lenner István, polgármester: Igen gondolja, több millió forintos kifizetések. 

Kuti Istvánné, képviselő: Meg kell őket kérdezni, utána kell nézni. Több millió forintos beruházások is
történtek, ezt is biztosan tudja polgármester úr is.

Lenner István,  polgármester:  Igen,  gondolja, hogy egy 200.000,-  Ft-os  kifizetés nem lesz akkora
probléma.

Kuti Istvánné, képviselő:  Semmi probléma, ő csak megkérdezte, hogy minek a terhére fogják tenni.
Ennyi volt a kérdése.

Lenner István,  polgármester:  Utána  fog  járni.  Megkérdezi,  hogy ezzel  kapcsolatban  van-e  még
valakinek kérdése?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lenner István, polgármester:  Megköszöni a részvételt,  és a rendkívüli nyilvános ülést 9:25 órakor
bezárta.

Kmft.

                Lenner István                                                                            dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                      jegyző
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