
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 5/2021. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 30. napján 14.00 
órakor megtartott soros, nyilvános üléséről.

Helye: Balatonrendes Község Kultúrház Nagyterme
                       (8255 Balatonrendes Fő u. 1.)

Jelen vannak: 
                        Schöck Ferenc Istvánné     alpolgármester
                        Csabáné Varga Anikó                 képviselő
                        Kuti Istvánné     képviselő 
                        Péringer Martina                         képviselő            (4 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
Tamás Lászlóné                          költségvetési és adóosztály vezető       

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Tóth Zsuzsanna                          pénzügyi ügyintéző

                       Part Andrásné                             jegyzőkönyvvezető
                       
Lakosság részéről megjelent: 9 fő

           
Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester köszönti  a  megjelent  képviselőket,  meghívottakat  és  jelenlévőket.
Megállapítja, hogy 4 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy a jegyző
úr nem tud a testületi ülésen részt venni, őt Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető helyettesíti.
Elmondja, hogy a meghívóban 10 napirendi pont szerepel. Javasolja az alábbi sürgősségi indítványok felvételét:

- Gyöngyvirág utca felújításának tárgyában tájékoztatás
- Megbízási szerződés a bánya működésével összefüggésben

Elmondja, hogy a bánya napirend kapcsán meghívta Csekő Tibor környezetvédelmi és biztonsági szakreferenst
és Fábián László bányamérnököt, egyéni vállalkozót 15.00 órára, akiknek a felmerülő kérdéseket fel lehet tenni.
Meghívta még a Pannon Egyetem Radiológiai  Tanszékének adjunktusát is,  hogy adjon tájékoztatást  a radon
szennyezéssel összefüggésben. Kérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata a napirend módosítására.

Kuti  Istvánné képviselő  javasolja,  hogy  a  jövőben  kerüljön  megválasztásra  egy  jegyzőkönyv  hitelesítő  az
esetleges anomáliák kiküszöbölésére, mint pld. az október 20-i jegyzőkönyv javítása. A hibák korrigálásában a
névsorban  következő  képviselő  jegyzőkönyv  hitelesítőként  vegyen  részt.  A  meghívó  szerinti  10.  napirendi
pontot javasolja levenni a napirendről. Az érintett kiértesítése hivatalosan nem történt meg, a tárgyalásra nem
tudott felkészülni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megjegyzi,  hogy nem támogatja  a napirend elhalasztására irányuló
kérést, az írásbeli felmondás bármikor lehetséges. 

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  az  alpolgármester  asszony  nem tett  eleget  az  előzetes  tárgyalások
lefolytatásának sem, illetve az érintett nem kapott meghívót, nem lát esélyt, hogy a testület megtárgyalja ezt az



2

ügyet. Az alpolgármester asszony készítse elő a megfelelő tárgyalásokat, kérje be, hogy a bérlő milyen állapotban
vette át, dokumentálja le. Legyen előkészítve, nem lehet kész tények elé állítani bárkit. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ősszel tartottak egy bejárást, ott értesítve lett a bérlő,
de nem jelent  meg, csak a hozzátartozója jött  el.  Az ingatlan felmérése megtörtént,  a jelenlévő családtaggal
megbeszélték a pályáztatás lehetőségét. Elmondták neki, hogy miről van szó.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  a  609/2020.  Kormányrendelet  12.  §.  18  bekezdése  értelmében
vészhelyzetben felmondást nem eszközölhet az önkormányzat.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  azért  hozta  be  a  mai  ülésre,  mert  együtt  fogják
tárgyalni a felújítást a másik két épülettel, de nincs akadálya, hogy a bérlővel előtte még külön tárgyaljanak. Kéri,
hogy  aki  egyetért  a  „Bérleti  szerződés  felmondása  – Balatonrendes  113.  hrsz.  ingatlan”  tárgyú előterjesztés
napirendről való levételével, kézfelemeléssel jelezze.
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2021. (XI.30.) HATÁROZATA

Napirendi pont levétele

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  november  30-i  nyílt,  soros
ülésének  napirendjéről  a  meghívó  szerinti  10.  napirendi  pontot  „Bérleti  szerződés  felmondása  –
Balatonrendes 113. hrsz. ingatlan – leveszi. 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri,  hogy aki  10.  napirendként  a  „Gyöngyvirág  utca felújításának
tárgyában tájékoztatás” tárgyú sürgősségi indítvány megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2021. (XI.30.) HATÁROZATA

Sürgősségi indítvány megtárgyalása

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Gyöngyvirág utca
felújításának tárgyában tájékoztatás” tárgyú sürgősségi indítvány 10. napirendi pontként megtárgyalja. 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  kéri,  hogy  aki  11.  napirendként  a  „Megbízási  szerződés  a  bánya
működésével összefüggésben” tárgyú sürgősségi indítvány megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2021. (XI.30.) HATÁROZATA

Sürgősségi indítvány megtárgyalása

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Megbízási szerződés
a  bánya  működésével  összefüggésben” tárgyú  sürgősségi  indítvány  11.  napirendi  pontként
megtárgyalja. 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a fentiek szerinti napirendi pontok tárgyalásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2021. (X.20.) HATÁROZATA
Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  november  30-i  nyílt,  soros
ülésének napirendjét 11 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

             1.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosítása (rendelet)
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             2.  A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról (rendelet)
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             3.  Helyi közművelődési feladatok ellátásáról (rendelet)
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 4.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi koncepciójáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

             5.  Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 6.  A 2022. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

             7.  Beszámoló a KÖH 2021. évi munkájáról
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 8.  A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 9.  Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

           10.  Gyöngyvirág utca felújításának tárgyában tájékoztató
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
           11.  Megbízási szerződés a bánya működésével összefüggésben
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
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Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  kéri,  hogy  aki  a  jegyzőkönyv  hitelesítőre  vonatkozó  felvetéssel
egyetért,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  jegyzőkönyv  hitelesítők  névsor  szerint  kerülnek  kijelölésre,  jelen  ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének Csabáné Varga Anikó képviselőt javasolja. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2021. (XI.30.) HATÁROZATA

jegyzőkönyv hitelesítő

Balatonrendes  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy a  képviselő-testületi
ülések  jegyzőkönyveinek  hitelesítésére  a  jövőben jegyzőkönyv  hitelesítőt  jelöl  meg.  A jegyzőkönyv
hitelesítő jelölésére névsor szerint kerül sor.  Jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Csabáné Varga
Anikó képviselő.

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosítása (rendelet)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

           (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület az 1/2021. ((I.12.) önkormányzati
rendeletével jóváhagyta a 2021. évi költségvetést, azt a 4/2021. (V.31.) számú rendeletével módosította. Most
ismételten a testület elé került módosításra, melynek elfogadásához minősített többség szükséges. 
A költségvetési rendelet módosítása az alábbiak miatt indokolt:
Balatonrendes  Község Önkormányzata  pályázatot  nyújtott  be  az 5000 fő alatti  települések  rendezvényeinek
támogatására.  A támogatói  okirat  aláírásra  került,  melynek  értelmében 1.000.000.-  Ft  összegű támogatásban
részesül az Önkormányzat.  Ennek megfelelően a költségek tervezése is szükséges. 
Balatonrendes Község Önkormányzata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.
törvény mellékletének II.  2.2.1.  pontjában szabályozott  települési  önkormányzatok szociális  célú tüzelőanyag
vásárlásához  kapcsolódó  támogatása  jogcímen  pályázatot  nyújtott  be,  mely  keretében  325.120.-  Ft  összegű
támogatásban részesült. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000.
(I.  7.)  SzCsM  rendelet  előírja,  hogy  a  Falu-,  illetve  tanyagondnoki  munkakörben  csak  olyan  személy
foglalkoztatható,  akit a foglalkoztatás  kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett  a munkakör betöltéséhez
szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától
számított egy éven belül elvégzi.
A továbbképzés költségét szükséges betervezni, illetve a belföldi kiküldetés díját. 
A falugondnok megkezdte a tanulmányait, a helyettesítésének költségeit is be kell majd tervezni.
Rendezésre került  a Munkaügyi központtól  kapott  pénzeszköz a diákmunka támogatására,  valamint a KÖH
működés elszámolás során kapott pénzeszköz. 
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Kuti Istvánné képviselő kéri, hogy a jövőben a táblázatokat nagyobb méretben nyomtassák, mert alig olvasható.
A falugondnok költségtérítésével kapcsolatosan elmondja, hogy kinevezésekor a testület nem értesült arról, hogy
plusz költségekkel fog járni. Arról volt szó, hogy pályázat útján 1 évre megnyerte a neki járó juttatásokat, a bérét.
1 éven belül el kell végeznie a szükséges képzést, ez a vírushelyzet miatt kitolódott. A falugondnok részt vett a
továbbképzésen, erre az időre is megkapta a fizetését. Miért kell még külön költségtérítésről rendelkezni, amikor
más végzi el helyette a munkát. A fizetése rendelkezésre áll, és nem is kell érte azokon a napokon dolgoznia. A
beiskolázása is 160 eFt-ba került az önkormányzatnak. Jó, hogy valaki ellátja a feladatot, de örömmel látná a falu,
hogy  ha  az  1  éves  munkájáról  beszámolna.  Akkor  tudnák  értékelni  a  munkáját,  ha  lenne  rálátásuk.  Az
önkormányzati  törvény is  előírja  a  beszámolási  kötelezettséget,  kéri  ezt  a  következő soros ülésen megtenni.
Megjegyzi, hogy az előterjesztésben egy sor adata rosszul szerepel.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző helyesbíti,  elmondja, hogy a szumma összeg 2.044.059 Ft. Az elírásért
elnézést kér.  

Kuti Istvánné képviselő javasolja a költségtérítés törlését, mivel nincs rá testületi döntés. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi  ügyintéző elmondja,  hogy  a  jelen  költségvetésben  költségvetésmódosítás,  illetve
átcsoportosítás szerepel. A bevételi oldalon az önkormányzat megkapta az 1 millió forint támogatást, illetve a
szociális célú tűzifára és a diákmunka támogatására az összeget. Balatonrendes költségvetésének bevételi oldalát
1.444.963  Ft-tal  meg kellett  növelni.  Ezt  a  kiadási  oldalon is  tervezni  kell,  kifizetjük  a diákmunkára kapott
támogatást, a rendezvénytámogatást felosztottuk, a pályázatot benyújtjuk. Reklám és propaganda kiadásokra, kis
értékű tárgyi eszközökre és ehhez kapcsolódó ÁFÁ-ra lett tervezve. A diákmunkára az önkormányzat megkapta
a támogatást. 18.576 Ft került a tartalékból elvételre, ami az ő járuléka.  A falugondnok továbbképzése nem
költségvetés módosítással, hanem átcsoportosítással jár. Nem jelent plusz költséget. 

Kuti Istvánné képviselő megköszöni a felvilágosítást.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  a  pályázat  benyújtásakor  nyilatkozni  kellett,  hogy  az
önkormányzat a dolgozót beiskolázza, neki pedig vállalni kellett, hogy elvégzi az iskolát. Ehhez a normatívát az
állam megadja. Ezzel el is kell majd számolni, ezeket a pénzeket el kell költeni. Kötelező feladatként a testület
elfogadta.

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy ez akkor volt, amikor a polgármester egyszemélyben döntött. Így már
teljesen logikus és érthető. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható,
akit a munkáltató alapképzésre bejlentett. Plusz kiadást nem jelent. A helyettesítéssel kapcsolatosan a testületnek
a későbbiekben dönteni kell.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Napirendi pont
A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról (rendelet)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
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      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az Önkormányzati Hivatal működésének támogatására
2022. évben 5.495.500,- Ft/fő összeget kap a központi költségvetésből, a 2020. november 1-én működő hivatali
struktúrának megfelelően. A hivatal minimum létszáma 10 fő, maximum létszáma 19 fő.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott
közszolgálati  tisztviselők bérrendezése  tárgyában 2020.  évben döntött  úgy,  hogy a hivatalban  foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozta meg. 
Az azt követő két évben illetményalap növelés nem történt. A garantált bérminimum 2019. évben 195.000,- Ft
volt, 2020. évben 210.600,-, majd 2021. évben 219.000,- Ft volt .  
Ez a két év alatt 12% feletti emelést jelentett, amely 2022. évben 260.000,- Ft-ra további 20 %-al növekszik.  A
minimálbér központi növekedését a köztisztviselők illetményén át kell vezetni,  ám az évek óta beragadt alap
miatt, a minimálbér felett dolgozók nem kapnak béremelést, illetve bérük visszaesik a minimálbér szintjére.  Az
idei 20 %-os minimálbér emelést javasoljuk az illetmény alapnál is megjeleníteni, ennek megfelelően 2022. évre
55.656,-  Ft  összegben  kérik  az  illetmény  alapot  megállapítani.  A  döntéshez  minősített  többség  szükséges.
Elmondja, hogy a javaslatot támogatja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

3./ Napirendi pont
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról (rendelet)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

           (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja, hogy a törvény írja elő, hogy a közművelődési feladatok
ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet meg kell alkotni. Időközben helyi változások is voltak. Kérdezi, hogy
kérdés, hozzászólás van-e.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a közművelődési feladatokat ellátó munkatársnak részletesen be kell
számolnia a tevékenységéről, ez a körjegyzőséghez tartozó többi település esetében meg is történt. Kérdezi, hogy
a könyvtáros heti hány órában látja el a feladatot. Tudomása szerint június 1-től van főállásban, addig megbízási
szerződéssel volt alkalmazva. Mi a feladata a könyvtári munkán kívül.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy 2020. december 1-től dolgozik az önkormányzatnál,
pályázaton  elnyertük  a  következő  évre  a  bérét.  Eddig  nem az  önkormányzat  fizette,  hanem az  NMI,  egy
kihelyezett munkatársnak volt eddig tekinthető. Közben elvégezte azt a tanfolyamot, amire az NMI kötelezte,
heti három napot iskolában töltött,  két napot dogozott.  Az önkormányzat vállalta,  hogy az 1 év letelte után
legalább  fél  évig  tovább  foglalkoztatja.  Munkájához  tartozik  a  könyvtár  ellátása,  kulturális  rendezvények
szervezése,  közművelődési  feladatok  ellátása,  és  az  önkormányzat  vezetésének  adminisztratív  munkájának
segítése. 2022-től törvény írja elő, hogy minden faluban foglalkoztatni kell közművelődési munkatársat. Lehet
félállásban, 6 órásként vagy teljes munkaidőben. A könyvtár működtetése is kötelező feladat. Ő mindkettőt el
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fogja látni, megfelelő végzettséggel. Mivel nem működik hivatali kirendeltség Balatonrendesen, ha valaki bejön
egy problémával, akkor segítséget kaphat tőle. A könyvtár heti 8 órában van nyitva. A munkaköri leírását be
fogja mutatni a képviselőknek. 

Kuti Istvánné képviselő kéri, hogy küldjék meg részére. A szerződésben kéri rögzíteni, hogy heti hány órában
milyen feladatot lát el.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester néhány kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyeket javasol átvezetni
a rendeleten, hogy a mostani elfogadását követően újra meg tudja tárgyalni a testület. A törvényi változások miatt
Balatonrendes esetében nem közművelődési intézményről beszélünk, itt közösségi színtérnek nevezték el a falu
kis mérete miatt. Ezt a kifejezést át kell vezetni. A rendelettervezetben a badacsonytomaji TV és újság nevek
szerepelnek, kéri, hogy kerüljön bele a Balatonrendesi Hírek is. A 3. §. 2. pontjához be kell, hogy kerüljön, hogy
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  közösség  színtere  telephelye  Balatonrendes  Fő  u.  1.  Kérdezi,  hogy
hozzászólás van-e.

Frendl Róbert kérdezi, hogy a honlap karbantartását is a könyvtáros hölgy végzi-e.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  nem,  azt  egy  fizetett  munkatárs  tartja  karban.  A
Facebook oldal, a honlap, az újság szerkesztése, a médiával történő kapcsolattartás minden tekintetben megér
egy tárgyalást.

Kuti Istvánné képviselő javasolja a munkakörébe belefoglalni, így kontrolálható lesz ez is a testület által.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ez nem tartozik a munkájához. Ő egy könyvtári oldalt
nyitott, ott hirdeti a rendezvényeket. A honlapszerkesztés nem a feladata. A facebook egy másik téma.

Kuti Istvánné képviselő ismét elmondja, hogy szeretné látni a munkaköri leírást, mivel ez kimaradt belőle és
pénzügyi és tárgyi feltételekkel is jár. Felelős döntést a testület akkor tud hozni, ha látja, hogy mit fogad el.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a helyi közművelődési rendelet elfogadását jogszabály írja elő. A
településnek  egy  régi  és  elavult  rendelete  van,  amit  jogszabályi  változás  miatt  meg  kell  újítani.  Ebbe  nem
keverendő bele a közművelődési,  könyvtáros  munkatárs alkalmazása. Nem függ össze azzal,  hogy most lett
pályáztatva  egy  közművelődési  munkatárs  alkalmazása.  Egy  rendeletalkotásról  van  szó,  nem lehet  a  kettőt
összemosni. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

4./ Napirendi pont
Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi koncepciójáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.
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Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  régebben  kötelező  volt  a  költségvetés  készítése  előtt  a
koncepciót elkészíteni,  mely megalapozta a költségvetést.  Jogszabály szerint nincs már ilyen kötelezettség, de
fontosnak tartjuk, hogy a jelenleg ismert dolgokról tájékoztassuk a testületet. Itt számokkal még nem tudunk
szolgálni, csak a főbb irányvonalat tárjuk a testület elé. Egy tájékoztatásról van szó a kormányzati szándékról.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a 2022. évi költségvetés koncepciója a kormányzati
határozatokra mutat vissza, annak kapcsán készül el. Általánosságban az a követendő, hogy a kötelezően előírt
feladatellátás  biztosított  legyen.   A működési  költségeket az állam finanszírozza,  a kiadási  oldal  tervezeténél
mindenképpen lényeges, hogy milyen rendelkezésre álló bevételek vannak. Alapvető cél a bevételek és kiadások
közötti  egyensúly  megtartása,  ennek  kapcsán  a  hivatal  működésének,  az  eredményes  gazdálkodásnak  a
biztosítása.  Törekszünk  arra,  hogy  a  bevételek  teljesüljenek,  fontos  a  pályázatok  felkutatása,  a  jelenlegi
intézményrendszer költséghatékony működtetése, a dolgozók részére a bérek és cafetéria juttatás biztosítása a
jogszabályok alapján. A fejlesztések finanszírozása is lényeges szempont. Minden választási ciklusban egyszer
lehet jelezni, hogy az adott település hová szeretne csatlakozni. Balatonrendes 2020. január 1-től csatlakozott a
Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalhoz,  úgy látja,  hogy az együttműködés  zavartalan.   Sajnos  a
polgármester úr lemondott, jegyző változás is történt, de a koncepció nem változott. Az önkormányzat nem
tervez adóemelést, de az adóhátralékok behajtása fontos. A gépjármű adó elvonásra kerül. A falu összetételében
sok az idős ember, kevés a gyerek. Olyan környezetet kell kialakítani, mely minden korosztálynak programokat
és juttatásokat biztosít. Fontosak a szociális támogatások, a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés kötelező
feladat marad. A Bursa Hungárica pályázathoz minden évben csatlakoznak, az idén nem volt jelentkező. A civil
szerezeteket támogatják, a lehetőségekhez képest tartalékot is kell képezni.

Fábián László bányamérnök egyéni vállalkozó és Csekő Tibor környezetvédelmi és biztonsági szakreferens 15.00 órakor
megérkezett a képviselő-testületi ülésre meghívottként, a bánya működésével összefüggő napirend kapcsán.

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi,  hogy az alpolgármester asszony nem tért ki az iparűzési adóra. Kérdezi,
hogy  a  vállalkozók  továbbra  is  megkapják-e  az  50  %-os  kedvezményt  az  önkormányzattól,  vagy  csak  a
vészhelyzet alatt. Kérdezi, hogy az iparűzési adóval kapcsolatosan várható-e felülvizsgálat arra, hogy a vállalkozó
létszámarányosan vagy tárgyi eszköz arányában fizet. Ez a bányával kapcsolatosan lényeges lenne. Tudomása
szerint januártól érvényben van az a törvény, miszerint át lehet gondolni az iparűzési adók elosztását, a telephely
is  részesülhet  az adóból.  Kéri,  hogy ezt  a hivatal  vizsgálja  meg.  Kéri,  hogy az idős emberek részére legyen
betervezve  a  kötelező  oltás  költsége,  illetve  a  beszállításuk,  hogy  megkaphassák.  Úgy  tudja,  hogy  a
közalkalmazottaknak  jár  a  munkaruha  hozzájárulás,  erről  kér  felvilágosítást.  A  határozati  javaslatnál  az  5.
pontban véleménye szerint elírás történt, 2022-őt kell írni, kéri javítani. A 10. pontban a nyugdíjasok segítésével
kapcsolatosan elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy a szemétszállítás költségei az esetükben csökkenthetők-e.
Kéri, hogy az önkormányzat vezetése a megfelelő lépéseket ehhez tegye meg. A tüdőgyulladás elleni oltásban
adjon segítséget az önkormányzat. Továbbra is kéri kimutatni, hogy hány vállalkozás van a teleülésen bejelentve,
akik iparűzési adót is ide fizetnek.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri a következő ülésre írásban benyújtani a javaslatokat a nyugdíjasok
támogatásával kapcsolatosan. Az iparűzési adóról a következő ülésre tájékoztatást kér a hivataltól. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy ha van rá keret, akkor rászorultsági alapon, annak függvényében az
önkormányzat nyújtson segítséget az időseknek a tüdőgyulladás elleni oltáshoz.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javalatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2021.(XI.30.) HATÁROZATA

2022. évi költségvetési koncepcióról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonrendes  Község
Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a
következőket határozza meg:   

1. A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati
gazdálkodás  egyensúlyának  megtartását,  az  önkormányzat  kötelező  feladatainak  ellátását,  az
intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.  

2. A 2022. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának
tervezhető  mértékét.  Az  önkormányzat  által  önként  vállalt  feladatok  finanszírozása  a  saját
bevételek,  vagy az erre a célra  biztosított  külön források terhére lehetséges.   Törekedni  kell  új
bevételi források felkutatására, a bevételek növelésére és a kiadások optimalizálására. 

3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell
a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési  munkára
van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése.  

4. Az  önkormányzat  működési  és  sajátos  működési  bevételei  tekintetében  a  kintlévőségek,
tartozások,  hátralékok  hatékony  beszedésére  intézkedéseket  kell  tenni,  azok  végrehajtását
figyelemmel kell kísérni.  

5. A következő  európai  uniós fejlesztési  időszakban a  pályázati  lehetőségek további  feltárásához,
valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges
önerőt a 2022. évi költségvetésben meg kell tervezni.   

6. A  fejlesztési  kiadások  tekintetében  a  2021.  évről  áthúzódó,  folyamatban  lévő,  kötelezettséggel
terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.  

7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható
tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.

8. A  Kormányzat  által  indított  közfoglalkoztatási  programok  pályázati  lehetőségeinek
kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb,
magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.  

9. A  közfoglalkoztatási  pályázatban  nem  szereplő,  de  a  megvalósításhoz  szükséges  személyi  és
dologi kiadásokat az önkormányzat  költségvetésében úgy kell  megtervezni,  hogy az magasabb
szintű értékteremtést valósítson meg.  

10. A települési  támogatás  és  egyéb  szociális  juttatások  előirányzatának  2022.  évi  tervezése  során
figyelembe kell  venni  az  ellátottak  számának,  illetve  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összegének változását.  

11. A  jogszabályban  meghatározott,  alanyi  jogon  járó  szociális  ellátásokon  túlmenően  azokat  a
juttatásokat  kell  megtervezni,  amelyek  a  rendkívüli  élethelyzetbe  került  emberek  rászorultsági
alapon történő megsegítését szolgálják.  

12. A  települési  támogatáson  belül  folytatni  kell  az  elmúlt  években  kialakított  helyi  támogatási
formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. 

13. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2022. évi előirányzat
tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat is. 

14. Az önkormányzata a falugondnoki szolgálat működtetését folytatja 2022. évben is. 
15. A  települési  rendezvényterv  2022.  évi  előirányzata  a  képviselő-testület  javaslata  alapján,  és  a

járványügyi előírások figyelembevételével tervezhetőek. 
16. Törekedni kell általános tartalék képzésére. 
17. Lehetőség szerint felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
18. A civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásának 2022. évi előirányzata legalább a 2021.

évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  
19. Az uniós és nemzeti pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell.
20. A költségvetésben felújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
21. Az önkormányzat feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell

vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a dolgozók teljes körére vonatkozóan.  
22. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének.   
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23. A  társulásban  működtetett  nevelési-oktatási  intézmény  üzemeltetési,  illetve  karbantartási
feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak biztosítania kell. 

24. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni
a 12 havi, a működéshez szükséges közüzemi díjak fedezetét.  

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2022. évi költségvetési tervezés

Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  köszönti  a  bányával  összefüggő  napirend  kapcsán  meghívott
vendégeket,  Fábián  László  bányamérnököt,  Csekő  Tibor  környezetvédelmi  és  biztonsági  szakreferenst  és  a
Pannon Egyetem részéről Kovács Tibor urat. Javasolja a napirend előrehozatalát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80/2021. (XI.30.) HATÁROZATA

Napirendi sor módosítása

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  november  30-i  nyílt,  soros
ülésének 11. napirendjét „Megbízási szerződés a bánya működésével összefüggésben” előre hozza –
mivel a meghívott vendégek megérkeztek – azt 5. napirendként tárgyalja meg. 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

5./ Napirendi pont
Megbízási szerződés a bánya működésével összefüggésben
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester felolvassa a megbízási szerződés tervezetét.

Csekő Tibor szakreferens a lakosság részére elmondja, hogy a bányazárás rekultivációs terv alapján történik,
melyet a Bányakapitányság elfogadott.

Frendl Róbe  rt   elmondja, hogy nem kell felolvasnia az alpolgármester asszonynak mindent, feltételezve, hogy a
testület  fel  van  készülve,  mindenki  megkapta  a  szerződés  tervezetet.  Bőven  elég  a  kérdésekkel  és
hozzászólásokkal foglalkozni. Nem biztos, hogy ezzel el kell tölteni fél órát. Ha fent lenne a honlapon, akkor a
lakosság is el tudta volna olvasni, és bele tudna szólni, tudna kérdezni az uraktól. 

Schöch Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy volt 3 éve olyan testületi ülésen, ahol csak a szavazás
történt, ő pedig nem tudott semmiről. Úgy gondolta, hogy ezért tájékoztatja a jelenlévőket. Kérdezi a szakértő
urak véleményét.
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Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy egyetértve a testülettel, a megbízást elfogadják.

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy a megbízási szerződés tervezetet ők is az ülés előtt kapták meg, mely
szerint  az önkormányzatot Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester képviseli.  Kéri,  hogy az egész testületnek
legyen betekintése, hogy az alpolgármester asszony miről tárgyal. Ezzel kéri módosítani a szerződést. 

Csekő  Tibor szakreferens  azt  tudja  elfogadni,  ha  egy  kapcsolattartó  van  megjelölve,  nem kíván  az  egész
testülettel tárgyalni, ők a kapcsolattartó felé dokumentálnak. 

Kuti Istvánné képviselő kéri, hogy két kapcsolattartó legyen. Szeretne a tárgyalásokon ő is részt venni.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy egyszerre egy személlyel tárgyal, akkor tudja elfogadni a javaslatot, ha
a kijelölt kapcsolattartónak más elfoglaltsága lenne.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy nem kell  ahhoz akadályoztatás,  hogy meghallgathassa  ő is.  Nehéz
szakmai dolgokról van szó, jobb, ha mindketten hallják. Ő a testületben az egyik legrégebbi képviselő, tisztában
van a bányával kapcsolatosan.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy elfogadja a két kapcsolattartót.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy mire kell gondolni a 4.3. pontban leírtak esetén. „Ha az utasításhoz a
Megbízó ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik.”

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy amit a törvény az adott pillanatban az adott szituációra érvényesít,
annak megfelelően járnak el.

Dr Lugossy Ágnes elmondja,  hogy egy teljesen szabvány szerződésről van szó. Kérdezi,  hogy a megbízott
konkrétan mit lát el, milyen terv alapján kíván eljárni. Elhangzott, hogy a rekultivációs terv végrehajtását fogja
ellenőrizni.  Hivatkozott  a Bányakapitányság által elfogadott tervre. Még nem történik rekultiváció,  mit kíván
vizsgálni. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester felolvassa, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére, a
hatósági közigazgatási eljárások ellenőrzésére, felügyeletére vonatkozik a megbízás.

Dr Lugossy Ágnes kérdezi, hogy milyen közigazgatási hatósági eljárásokra gondolnak, jelen esetben mit tudna
ellenőrizni egy független szakértő.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy a rekultivációs terv betartását, mellyel a bányazárást meg fogják tenni.

Dr Lugossy Ágnes kérdezi, hogy történt-e módosítás a rekultivációs terv kapcsán.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy ha megkapják a megbízást, akkor lesznek ügyfelek, akkor tudnak erre
válaszolni. A feladat le van írva. Vizsgálják, hogy az itt élőkre milyen hatást eredményez a bánya bezárása, illetve
további sorsa.

Dr Lugossy Ágnes elmondja, hogy a hatástanulmány készítése egyértelmű. A működés ellenőrzéséről esett szó,
mit tudnak jelenleg ellenőrizni, a bánya még működik, a rekultiváció még nem történik. Mikor kerülne sor a
rekultivációra.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy ha elindul, törvényesen kell megoldani, környezetkárosító anyag nem
kerülhet a bányába.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy a hatósági  közigazgatási  eljárások  ellenőrzésére  és
felügyeletére kérjük fel. Ilyen az ellenőrzési folyamat is, amit a Bányakapitányság végez.
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Fábián László bányamérnök elmondja, hogy csak az aktuális terv alapján lehet rekultiválni. Az önkormányzatot
képviselik, hogy ne legyen gond a bányavállalkozóval. 

Lakossági hozzászólás: A bánya még 5 évig működik, akkor most miről beszélünk. 

Gerencsér Éva felhívja a testület figyelmét, hogy az interneten utánanézett. Fábián László a Bányaszövetség
adalékanyag kitermelő tagozatának a titkára. Ennek a bányaszövetségnek tagja Uzsabánya is. Kérdezi, hogy ily
módon Uzsabánya vagy a falu lesz képviselve általa. El tudja-e képzelni, hogy szembe megy Uzsabányával. Mert
ő nem. Úgy gondolja, hogy ez összeférhetetlen dolog. 

Fábián László bányamérnök elmondja, hogy Uzsabánya csak egy tag a szövetségben. Ő a falut képviselné. A
Magyar Bányászati Szövetség véleményezi a létrehozott törvényeket.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy ezt úgy kell érteni, mint egy egyesületet. Az országban sok ilyen van.
Nincs olyan bányamérnök, aki nem tagja a szövetségnek. Itt érdekvédelemről van szó. Egy szakmai szervezetről
beszélünk. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy a tulajdonos Uzsabánya bérbe adta a
telephelyet a Mészkő-Polgár Kft-nek. Uzsabánya megkapta a bányászati lehetőséget, egy rekultivációs tervvel.
Amikor  megkapta  a  jogot  tőlük  a  Kft.,  változhatott-e  ez  a  rekultivációs  terv.  A szándékról  már  tudunk,  a
Kormányhivataltól  előzetes  engedélyt  kaptak,  hogy  a  rekultivációt  újrahasznosított  anyaggal  végezhetik.  Azt
szeretné, ha az eredeti terv lenne végrehajtva, miszerint földdel kell visszatölteni és fákkal beültetni. Volt már
Balatonrendesen szeméttelep, a Balatontól ezer méterre. A Bányász úton ömlik le a piros víz, ezt fotókkal tudja
igazolni. Örömmel fogadják, ha abban képviselik a települést, hogy az eredeti rekultivációs terv szerint végezzék
majd el a helyreállítást. Az újrahasznosított anyaghoz nem járulnak hozzá, ezt 160 ember aláírta a faluból. Az
előzetes  hatástanulmány  40  évre  adta  meg  a  lehetőséget  a  bányának  és  200  km távolságból  engedélyezi  a
beszállítást, ebbe még a környező országok is beleférnek. Ezt visszautasítják.

Dr Lugossy Ágnes elmondja, hogy a Kormányhivataltól érkezett előzetes tanulmány egy szakértőt nevezett
meg, és megállapította, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése szükségtelen. Ezzel nem értenek
egyet,  azt különböző témakörökben nagyon fontosnak tartják. Úgy tűnik,  hogy most Önöknek nincs meg a
lehetőségük a megbízásuk alapján,  hogy valamilyen ügy mellé  álljanak,  az ellenőrzést  jelenleg  nehezen tudja
elképzelni. Kérdezi, hogy a bánya üzemeltetője köteles-e beengedni Önöket.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy mivel nem minősülnek hatóságnak, nem köteles beengedni őket. 

Barcikai Péter elmondja, hogy a legrosszabb esetben az lesz, hogy a település nem tudja felhasználni az Önök
által adott véleményt, mert azt hozzák ki, hogy a Bánya amit csinál, az szuper.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy a Képviselő-testület nem tud bejelentkezni ügyfélként sehová, sem a
Bányakapitánysághoz,  sem  a  Környezetvédelemhez.  Nem  tudná  a  törvényi  végrehajtást  értelmezni,  ehhez
szakemberre van szükség. Ehhez Fábián úr a legjobb választás, olyan szaktekintély, aki pld. a miskolci egyetemen
is  tanított.  Ügyfélként  be  tud  jelentkezni,  a  jogszabályokat  tudja  alkalmazni.  A  Bányakapitányság  a
Kormányhivatal egy osztálya, januártól a Szabályozott Felügyeletek Hatósága néven fog működni. 

Barcikai Péter elmondja, hogy a Bányának van egy szakvéleménye. Jelenleg az önkormányzat kezében nincs
semmi. Kérdezi, hogy Önök egy pártatlan véleményt fognak-e adni.

Dr Lugossy Ágnes elmondja, hogy a megbízandó személyeknek már a megbízás előtt rendelkezniük kell egy
olyan verzióval, hogy hogyan tudnak eleget tenni a megbízásnak. Előtte tudniuk kell, hogy miről van szó, hogy
felelősen el tudják vállalni. Szeretnének tisztán látni a döntéshez.

Frendl Róbert kérdezi, hogy az építési hulladék elhelyezéséről mi az előzetes szakmai véleményük.
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Fábián László bányamérnök elmondja, hogy az építési hulladékok között van különbség. Ha nem hoznak be
aszfaltot és azbesztet, akkor az nem bántó. Ha megkapják a megbízást, akkor megvizsgálják a Bányakapitányság
véleményét.

Barcikai Péter elmondja, hogy be van írva, hogy temetői hulladék, vörösiszap, stb. is jöhet majd ide.

Fábián  László bányamérnök elmondja,  hogy amikor  ezt  engedélyezték,  az  önkormányzat  kapott  erről  egy
levelet, akkor kellett volna megtámadni.

Dr Lugossy Ágnes kérdezi, hogy a környezetvédelemnek mi a véleménye arról, hogy inert hulladékkal töltik fel.
Helyesli-e a környezetvédő, hogy a hegy eltűnik, és mögötte nő a hulladék, majd az egészet lefedik 2 cm földdel.
Ez bármilyen bányászati érdekkel helyeselhető-e. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megjegyzi, hogy ezt szolgálná a hatástanulmány. Ott lenne a hatósági
közigazgatási eljárások ellenőrzésére és szakember általi  felügyeletére mód. A testület nem tudja képviselni a
szakmát.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy az 500 eFt megbízási díjért hányszor fognak ellenőrizni.

Fábián László bányamérnök elmondja, hogy hetente kétszer, amíg be nem fejeződik.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy a hatástanulmányt nevezik egy időintervallumnak. Nem azt kell nézni,
ahogy most fest a bánya, hanem amikor megkezdődik a rekultiváció. Nem azt kérik, hogy havi alkalmazásban
foglalkoztassa őket az önkormányzat, hanem egy időintervallumot határoztak meg. De ez egy szabad pont, kéri a
képviselőket, hogy tegyék meg a javaslataikat.

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy nem kíván kötözködni. A bánya jelenleg csak kitermel, rekultiváció
nincs.

Fábián László bányamérnök kérdezi, hogy a Természetvédelmi Egyesület nem kapott papírt a rekultivációval
kapcsolatosan?

Gerencsér Éva elmondja, hogy nem tudtak ügyfélként bejelentkezni, mert később került ki az önkormányzat
táblájára és lejárt a határidő. 

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  2018-ban  az  önkormányzat  nem  jelentkezett  be
ügyfélként,  ezért  nincs  most  róla  papírjuk.  Viszont  a  Pálkövei  Védegylet  vezetősége  bejelentkezett  és
megfellebbezte.

Fábián László bányamérnök megjegyzi, hogy közigazgatási eljárásba ügyfélként utólag is be lehet jelentkezni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az első határozatot elutasították. Másodszor kötelezték
a  bányavállalkozót  a  terv  átgondolására.  Nem  olyan  nagy  területet  bányászhat  le  és  nem  ugyanazokat  az
anyagokat hordhatná be.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a 2019. évi határozatot senki nem vétózta meg. 2020-ban eljárási hiba
történt  a  Kormányhivatal  részéről,  nem  vették  figyelembe,  hogy  az  önkormányzat  csatlakozott
Badacsonytomajhoz. Az iratokat Kővágóörsre küldték, majd Badacsonytomajt kötelezték a kifüggesztésre. Nem
lett kifüggesztve, a lakosság egy újságcikkből értesült róla. A Badacsonytomajra érkező határozatban felhívták a
figyelmet,  hogy 30  nap áll  rendelkezésre  a  szükséges  lépések  megtételére.  Az önkormányzat  megbízott  egy
ügyvédi  irodát,  de  nem  történt  előrelépés  2020.  évben.   A  lakossági  felháborodás  óriási.   Aláírás  gyűjtés
kezdődött,  a  petíciót  160-an  írták  alá  a  településen,  9  ezren  a  facebookon  keresztül,  illetve  országgyűlési
hozzászólások  várhatók  az  ügyben.  Az  eljárási  hibába  belekapaszkodhatott  volna  az  ügyvédi  iroda  a
Kormányhivatallal szemben, de nem tette meg. A hatástanulmány lakossági segítséggel kifizetésre került.
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Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy csak kompromisszum jöhet szóba, nehéz dolguk lesz, mert jelen
pillanatban a jog nem az önkormányzat oldalán van. Minden tevékenységet a törvények szerint lehet végezni.

Dr Lugossy Ágnes elmondja, hogy a környezetvédelmi hatástanulmánynak objektív tényeken kell alapulnia,
amit a jogszabály nem befolyásol. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester köszönti a Pannon Egyetem részéről Kovács Tibor urat. Elmondja,
hogy a faluban az a hír, hogy a bányában radon található, ami veszélyes az egészségre. 10-12 évvel ezelőtt történt
ezirányú vizsgálat a településen. Kéri, hogy ebben a témában adjon tájékoztatást.

Kovács Tibor elmondja, hogy nagyon régen az ÁNTSZ elvégezte a homokkő bányák vizsgálatát a lakossági
riadalom miatt. Egyértelműen kijelenti, hogy a homokkőnek nincs radioaktivitása. Sajnos a radon színe piros, ez
kellemetlen.  Ha  felhalmozódik,  akkor  a  talajból  valóban  feláramlik  a  radon.  Az  egyetem  rendelkezik  egy
cselekvési tervvel, melyben meg van határozva, hogy mikor kell a vizsgálatokat elvégezni. Létre kell hozni egy
nemzeti radon térképet, Magyarország ilyen szempontból késésben van. A családi házak radon koncentrációját
ingyen  felmérik,  ehhez  egy  szórólapot  és  jelentkezési  lapot  fog  átadni.  A  kérelmezőknél  egy  kis  eszközt
helyeznek  el.  A  radon  nem  a  homokkőben,  hanem  az  üledékes  talajban  halmozódhat  fel,  és  annak
bomlástermékei  okozhatnak  rákot.  Ajánlásokat  nem  tudnak  a  törvénybe  beépíteni,  családi  házak  esetében
büntetés nem róható ki, de az önkormányzat büntethető. A radon a levegőben is megtalálható, a lakásokban
fontos a szellőztetése. A földből jön, átmegy a fémeken is.

Barcikai Péter kérdezi,  hogy a bánya közelében növekszik-e a radon koncentráció a bányászati tevékenység
miatt, mennyi volt ez, és van-e összefüggés az aktív bányászati napok és a szüneteltetés között.

Kovács Tibor elmondja, hogy ha a bánya vezetése beleegyezik, akkor tudják megmérni. Nekik ez pozitív lehet,
főként, ha ingyenes lesz. 

Dr Lugossy Ágnes kérdezi, hogy a bányászati tevékenység mélyülése növelheti-e a környezet radon tartalmát.

Kovács Tibor kéri, hogy a bánya radon veszélyességével hagyjunk fel, akkor sem jön fel több, ha üzemel. Ha
nem történik bányászat, akkor is ott van a radon. Nyugodjon meg mindenki, meg tudják határozni, hogy milyen
a falura gyakorolt hatása, erre egy szimulációt készítenek. Itt inkább a pótterhelés lehet magas, ami szintén nem
jó. A sok kamion jelenléte az épületek rázkódását és zajt okoz. A radon része nem veszélyes, ezért kellene inkább
a házakat felmérni, hogy a talaj tartalmazza-e. Lehet, hogy a talaj jobban sugározza, mint a bánya, a homokkőben
nincs semmi. 

Péter Zsuzsanna kérdezi, hogy a növények hogyan építik be a radont.

Kovács Tibor elmondja, hogy nem építik be. A polónium 210 felhalmozódhat, ezt minden évben mérik, pld. a
dohány  levelein.  Nem  a  radon  a  gond,  hanem  annak  bizonyos  termékei  tudnak  felhalmozódni  pld.  a
növényekben, de itt nincs sok, ettől nem kell tartani. Ha valaki nagyon fél, és az önkormányzat kifizeti, akkor
szakvélemény készíthető akkreditált mérőlaboratórium által, a bíróság is csak ezt fogadja el. Ha erre igény van,
akkor  ilyen  jellegű  hatástanulmány végezhető,  de  nem éri  meg.  Biztosan tudja,  hogy az itteni  homokkőben
nagyon alacsony. Az építőanyagok tartalmazhatnak radont. Magyarország nagyon jó helyzetben van., 1960-tól
törvényi szabályozás szerint mérni kell az építőanyagok radon aktivitását. Az építési hulladékok javarésze nem
tartalmaz ilyet,  nem kell  tőle félni.  A helyreállítás  során a megfelelő rétegződés a lényeg,  megfelelő fedéssel
csökkenteni lehet a radon kibocsátást, amennyiben van. 

Frendl Róbert megjegyzi, hogy vizsgálni kell a behozott anyag radioaktivitását.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester javasolja, hogy legyen egy olyan összejövetel, melyre csak a szakértőket
hívják meg.  Most a  megbízási  szerződésről  kell  dönteni,  sok olyan szakmai dologgal  tudnának segíteni,  ami
fontos.  A testület  és  a  lakosság megnyugodhatna,  nagyot lépnének előre  a  feladatok elvégzéséhez.  Egy jogi
szakvéleményt  az  önkormányzat  már  kifizetett,  a  támogatótól  az  összeget  megkapták.  Esetleg  a  bányával
kapcsolatos petíciót aláíró civil szervezetek támogathatnák a további vizsgálatok elvégzését.
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Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a bányával kapcsolatosan most nincs folyamatban közigazgatási eljárás.
Kérdezi,  hogy  visszamenőleg  is  tudják-e  képviselni  az  önkormányzatot,  utána  tudnak-e  nézni  az  ezidáig
lebonyolításra került dolgoknak, tudják-e vizsgálni, hogy az jogos-e.

Péringer Martina kéviselő 16.35 órakor távozott a képviselő-testületi ülésről.
Szavazásra jogosult képviselők száma: 3 fő

Csekő Tibor szakreferens elmondja,  hogy ha az önkormányzat ügyfél  lesz,  akkor minden eljárásról  értesül.
Akkor fognak tudni segíteni.

Tamás Lászlóné osztályvezető kérdezi, hogy a kifizetés a következő évet érintené-e.

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy a számla benyújtása után 8 nappal kell kifizetni a megbízási díjat.
Akkor fogják benyújtani a számlát, ha lesz rá fedezet.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megjegyzi, hogy ha elkészül a hatástanulmány és a bányavállalkozó
beadja az újabb igényét, hogy a hulladékot lerakhassa, akkor tudnak a szakértők segíteni. Kéri, hogy aki egyetért a
megbízással a szerződésben foglaltak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2021. (XI.30.) HATÁROZATA

Megbízási szerződés a bánya működésével összefüggésben

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonrendes közigazgatási területén
lévő bánya működésével összefüggésben Csekő Tibor környezetvédelmi és biztonsági szakreferenst és
Fábián László  bányamérnök egyéni vállalkozót a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére,  a
hatósági közigazgatási eljárások ellenőrzésére és felügyeletére megbízza a 2021. november 30-án kelt
megbízási szerződésben foglaltak szerint.

A meghatározott tevékenységért megbízottat 500.000 Ft díjazás illeti meg, mely összeget a 2022. évi
költségvetésben tervezni kell.

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Csekő Tibor  szakreferens kérdezi, hogy az önkormányzatnak mi lenne az álláspontja, mit tudna elfogadni a
szakvéleményt érintően.

Frendl Róbert elmondja, hogy a földdel vagy kővel való lefedést tudja csak elfogadni. 

Csekő Tibor szakreferens elmondja, hogy a földnek komoly ára van. Jogilag lekéstek mindenről. A legjobbat
kell kihozni az önkormányzat és a lakosság részére, a békés szomszédi viszony kialakítására törekedni kell. Úgy
gondolja, hogy az hozható be, ami a környezetben megtalálható, azt nem szennyezi. Szén hidrogén származékok
nem  jöhetnek  szóba.  Az  építési  hulladék  le  van  bontva  mészre  és  homokra,  le  van  darálva  homogén
szerkezetűre. Fontos, hogy ne kerüljön ide aszfalt és olyan bomló termék, ami a későbbiekben környezeti kárt
okoz.  Azt képviselik,  hogy természetes anyagokkal  kell  lefedni.  A folyamatos utántöltést,  a  földnemű anyag
visszahordását és a természetben megtalálható kő, mészkő és ezek alkotóelemeire bontott anyagot pártfogolja a
lakosság. 
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Gerencsér Éva kérdezi, hogy miért kell feltölteni. A természet visszafoglalja, így is szép maradna a környezet.

Csekő  Tibor szakreferens  elmondja,  hogy  a  bánya  egy  környezeti  seb,  az  Európai  Unió  előírta  a  bányák
rekultivációját. Amire a bányászati engedély szól, addigra vissza kell adni a természetnek. Itt esetleg kérhető a
természetvédők által, hogy egy részét kérik csak rekultiváció alá vonni, egy falat pld. hagyjanak meg így. Fontos,
hogy ne legyen ellenséges viszony a bányavállalkozó és az itt élők között, mindenkinek tudni kell engedni. Amit a
törvények előírnak, azt be kell tartani. 

Gerencsér Éva megjegyzi, hogy ők továbbra is harcolni fognak.

Frendl Róbert elmondja, hogy ha itt bányamúzeum lesz, az nekik megfelel.

Csekő Tibor szakreferens kéri a jegyzőkönyv egy példányát megküldeni részükre.

6./ Napirendi pont
Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja, hogy nem szeretne adót emelni jövőre. Kérdezi, hogy év
közben lehet-e változtatást eszközölni. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Kormány november 25-én meghozta a rendeletét, melyben
kimondja, hogy település önkormányzat a 2021-20222. évekre új adót, települési adót nem jogosult bevezetni. 

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  megállapítja,  hogy  további  észrevétel  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az
előterjesztés szerinti határozati javalatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2021.(XI.30.) HATÁROZATA

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Balatonrendes  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló  önkormányzati
rendeletet  felülvizsgálta  és  a  helyi  adókról  szóló  7/2014.(X.9.)  önkormányzati  rendeletben
meghatározott adókat nem változtatja meg, azokon módosítás előkészítését nem rendeli el.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

7./ Napirendi pont
A 2022. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)
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Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  Balatonrendes  Önkormányzata  2022.  évben  a
Falugondnoki  szolgálat  működésének  vizsgálatát  tűzte  ki  célul.  Az ellenőrzés  célja  annak vizsgálata,  hogy  a
működése  megfelel-e  a  hatályos  jogszabályoknak.  Módszere  a  dokumentumok  vizsgálata,  elemzése,  interju
készítése. Időszaka pedig 2021. év, illetve az aktuális időszak lesz. 

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy hogyan lesz kivitelezve az ellenőrzés, ha iskolába jár a falugondnok.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az ellenőrzés 2022. második félévében, lesz, nem jár
iskolába  folyamatosan.  Egy helyettes  biztosításáról  is  dönteni  kell  majd  a  jövőben.   Kérdezi,  hogy további
észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javalatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2021.(XI.30.) HATÁROZATA
A 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Balatonrendes  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  2022.  évi  belső  ellenőrzési  tervét  a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester, 
                        Dr. Bodnár Attila jegyző, 
                       Tamás Lászlóné osztályvezető
Határidő: azonnal, egyebekben terv szerint

8./ Napirendi pont
Beszámoló a KÖH 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja,  hogy a beszámolót a közmeghallgatáson már ismertette.
Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  jogszabályi  kötelezettség  írja  elő  a  beszámolót  a  Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról. Igyekeztünk minden részletre kitérni, reméli, hogy a nehézségek ellenére a
feladatoknak meg tudunk felelni. Ha van a képviselőknek javaslata, igyekszünk megfogadni és annak megfelelően
végezni a munkánkat. 

Kuti Istvánné képviselő megköszöni az egész hivatalnak a lelkiismeretes, pontos munkáját, azt, hogy becsülettel
helyt  állnak.  A  honlap  szerkesztésére  az  önkormányzat  fizeti  a  szolgáltatási  díjat,  de  nem történik  semmi,
nincsenek feltéve azok a dokumentumokat, melyek a lakosságot érdeklik. Ebben muszály előre lépni. Nem az
önkormányzat munkáját kifogásolja, hanem azt, hogy nincs tájékoztatás, ez a közmeghallgatáson is téma volt. A
karbantartásért komoly pénzeket fizetnek, és nincs mögötte munka. A face-book oldal is egy katasztrófa.
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megköszöni a hivatal munkáját, szeretné, ha a jó kapcsolat a jövőben
is megmaradna. Meg kell ismerni egymás elvárásait, egyeztetni, hogy még ennél is flottabbul tudjunk dolgozni a
jövőben Kérdezi, hogy további észrevétel van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti
határozati javalatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2021.(XI.30.) HATÁROZATA

A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolójáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolóját megismerte és azt az

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő: elfogadás azonnal
Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

9./ Napirendi pont
A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

           (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  nagyon  pozitív  dolognak  tartja  a  juttatást.  Kérdezi,  hogy  a
Balatonrendesi Önkormányzatnál dolgozók kaphatnak-e ilyet. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  a  közszolgálati  tisztviselőknek  a  cafetéria  juttatás  kötelező
járandóság. Költségvetési törvény írja elő, hogy melyik évben mennyi az összege, 2022. évben nettó 400 eFt
adható.  A  közalkalmazottaknak,  munkatörvénykönyveseknek  lehet  adni,  de  nem  kötelező.  Ha  az
önkormányzatnak van rá kerete,  a költségvetésébe be tudja tervezni,  akkor lehet  adni.  Badacsonytomajon a
munkatörvénykönyvvel dolgozóknak havi 8 eFt-ot ad az önkormányzat,  a költségvetésében ezt biztosítja.  Itt
most  a  köztisztviselők  juttatásáról  kell  dönteni.  Balatonrendes  költségvetésének  készítésekor  mondhatja  a
testület, hogy kapjanak a balatonrendesi önkormányzati dolgozók is, ha tudnak rá keretet biztosítani.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy megteheti-e az önkormányzat, hogy egyszeri juttatást, pld. jutalmat, de
nem cafetériát ad. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy jutalom jogcímen van rá lehetőség.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  rászorultsági  alapon  is  adható  támogatás,  pld.  a
közmunkások munkaruhát kapnak. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen, de a jutalmat a költségvetésben kell tervezni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javalatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2021.(XI.30.) HATÁROZATA

A közszolgálati tisztviselők 2022. évi Cafetéria juttatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és főállású

Munka  Törvénykönyve  hatálya  alá  tartozó  munkavállalók  részére  2022.  évben nettó  400.000
Ft/fő/év (azaz nettó négyszázezer forint/fő/év) keretösszegű cafeteria juttatást biztosít.

2. Előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a Badacsonytomaji KÖH 2022. évi
költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja

Határidő: elfogadás azonnal, egyebekben 2022. évi költségvetés
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

10./ Napirendi pont
Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  beérkezett  ajánlatok  közül  a  legelőnyösebb  a
Budapesti Erdőgazdaság ajánlata. Kéri az előkészítőt, hogy adjon tájékoztatást.

Tóth  Zsuzsanna ügyintéző  elmondja,  hogy  ajánlatuk  szerint  Ábrahámheggyel  együtt  egy  helyen  vállalja  a
deponálást, de Ábrahámhegy önkormányzata nem őket választotta. Ők a Bakonyerdőt választották. Ott külön
vállalkozót kell fogadni a kiszállításra, ezt vállalták. Meg van a fuvarosuk az elmúlt évek tapasztalata alapján. A
Budapesti Erdőgazdaság csak egyben szállítja ki a két településnek.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a következő kedvezőbb ajánlatot a Bakonyerdő Zrt.
adta. Kéri,  hogy aki egyetért azzal,  hogy az adás-vételi  szerződés velük kerüljön megkötésre, kézfelemeléssel
jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2021.(X.20.) HATÁROZATA

Szociális célú tűzifáról

Balatonrendes Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
2. szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlására  16  m3  keménylombos  tűzifa  tárgyában  adásvételi

szerződés megkötését rendeli el a Bakonyerdő Zrt-vel
3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4. a pályázati támogatás felett, az önrész összegét,- valamint a kiszállítás és darabolás költségét az

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ör. általános tartaléka terhére biztosítja.  
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Határidő: elfogadás azonnal szerződés kötésre 15 nap
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tóth  Zsuzsanna ügyintéző  elmondja,  hogy  ez  a  döntés  a  pályázaton  nyert  szociális  tűzifára  vonatkozott.
Összesen 10 kérelem érkezett. 
Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy 3 igénylőnek kicsivel  magasabb a jövedelme,  ők a
rendelet értelmében szociális tűzifát nem kaphatnak. Van lehetőség természetbeni támogatást adni részükre a
szociális  támogatások  terhére.  A  nekik  biztosítandó  fát  is  a  Bakonyerdő  Zrt-től  vásárolnák  meg.  A  fa
kiszállításának és darabolásának költségét is biztosítani kell.  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 3 fő is kapja
meg a tűzifát, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2021.(X.20.) HATÁROZATA

Szociális célú tűzifáról

Balatonrendes Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a szociális tűzifa támogatásban nem részesíthető 3 igénylő részére is biztosít 2-2 m3 tűzifát

természetbeni támogatásként. 
2. tüzelőanyag vásárlására 6 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi szerződés megkötését

rendeli el a Bakonyerdő Zrt-vel
3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4. a  tűzifa  vásárláshoz  szükséges  összeget,-  valamint  a  kiszállítás  és  darabolás  költségét  az

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szociális támogatások terhére biztosítja.  

Határidő: elfogadás azonnal szerződés kötésre 15 nap
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

11./ Napirendi pont
Gyöngyvirág utca felújításának tárgyában tájékoztató
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés,
hozzászólás van-e. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy sok probléma van a Gyöngyvirág utcával kapcsolatosan. Rosszul lett
kimérve a terület, hiába jelezte az önkormányzati ülésen annak idején. A testület 8 cm-es aszfaltot szavazott meg.
Az 56 m2 nagyságú útfelület a műszaki tartalom alapján nem egyezett, ami plusz költséget igényelt a falutól. A
kivitelezéssel  is  gond  van,  boldog  lesz,  ha  átveszik.   A  problémák  már  augusztusban  jelezve  lettek  az
alpolgármester asszony felé. Nagy hibák vannak, ami 699.993 Ft-ba került a falunak, és még hiányzik két áteresz.
Az  utat  szinte  senki  nem  használja.  A  kivitelezőtől  referencia  munkát  kért,  de  nem  lett  becsatolva.  Az
alpolgármester  asszony most 400  milliós  pályázatot  akar  a  falu nyakába tenni,  ezt  nagyon át  kell  gondolni,
nagyon előrelátónak kell lenni.
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a tájékoztatót, illetve az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2021.(XI.30.) HATÁROZATA

Gyöngyvirág utca felújításának tárgyában tájékoztató

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megismerte  a  „Gyöngyvirág  utca  felújításának  tárgyában  tájékoztatás”  tárgyában  előkészített

előterjesztést, és dönt abban, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi és felfogadja.
2. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét,  hogy  a

munkaterület átadás-átvételi eljárást bonyolítsa le.
3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a szükséges

dokumentumokat készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
Felelős:    Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző
            Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Kuti Istvánné képviselő kéri jegyzőkönyvbe venni  a következőt.  Alpolgármester asszonynak jelezte,  hogy a
pályázatírókkal  történő megbeszéléseken részt  szeretne venni,  ehhez ragaszkodik.  Kéri,  hogy a legközelebbi
találkozóra kapjon meghívást, ugyanígy a Bányával történő egyeztetésekre is. A Gyöngyvirág utca elszámolásával
kapcsolatosan elmondja, hogy továbbra is kéri a számlákat, ezt a műszaki osztály felé is jelezte. Kéri a temetői
beruházásról is a dokumentumokat.

Schöck Ferenc Istvánné több napirendi pont nem lévén megköszöni a  jelenlévők munkáját, az ülést 17.15
órakor bezárja.

k.m.f.

Schöck Ferenc Istvánné
alpolgármester

Tamás Lászlóné
költségvetési és adóosztály vezető

Csabáné Varga Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő


	A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírja, hogy a Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.
	A továbbképzés költségét szükséges betervezni, illetve a belföldi kiküldetés díját.
	A falugondnok megkezdte a tanulmányait, a helyettesítésének költségeit is be kell majd tervezni.

