
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 3/2021. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 20. napján 14.00 
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ranolder terme 
                       (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)

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

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Bodnár Attila     jegyző                                            (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Gyimesi Mónika     műszaki ügyintéző                         (2 fő)
                       Tóth Zsuzsanna                          pénzügyi ügyintéző
                       
Lakosság részéről megjelent: 1 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. Mivel a testület először
találkozik Jegyző úrral, kéri, hogy néhány mondatban mutatkozzon be.

Dr. Bodnár Attila jegyző köszönti a Képviselő-testület tagjait.  Elmondja, hogy szeptember 27-től tölti  be a
három település jegyzői pozícióját. Bízik benne, hogy felelősen tudnak együtt dolgozni a jövőben.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy a meghívóban 6 napirendi pont szerepel.  Kérdezi,
hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja,  hogy nincs. Elmondja, hogy Péringer Martina képviselőnek 15.00
órakor el kell mennie, ezért napirendek előtt nem ad szót, hogy időben be tudják fejezni a napirendek tárgyalását.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy neki közérdekű panasz bejelentése van, amiről a jegyző úrral is beszélt.
Két  percet  kér  napirend  előtt  a  testületi  ülések  helyének  önhatalmú  megváltoztatása  miatt.  2021-ben
Balatonrendesen  3  testületi  ülés  került  megtartásra,  ebből  kettő  rendkívüli  ülés  Badacsonytomaj  Közös
Önkormányzat  épületében.  Balatonrendesen  az  önkormányzat  épületében  semmi  nem akadályozza  a  soron
következő testületi  ülések megtartását.  A helyszín változtatásról  testületi  határozat  nem született.  A testületi
ülésről  szóló meghívó mellett  a hirdetőtáblán nincs kifüggesztve tájékoztató a lakosság részére arról,  hogy a
falubusz  megoldja  a  résztvevők  szállítását.  A  busz  igénybevétele  plusz  költségeket  generál  a  falu
költségvetésében. Plusz költséggel és plusz idővel jár a képviselők esetében is, különös tekintettel arra, ha valaki
más feladatokat is ellát. Éppen ezért aggályos a 24 órán belül változtatott testületi ülés időpont is, mivel nem
minden képviselőnek egyetlen feladata a képviselői szolgálat. Továbbá törvényességi aggályokat is felvet, mivel
Magyarország Alaptörvényének  VI.  cikk.  (3.)  bekezdése kimondja,  hogy mindenkinek  joga  van a közérdekű
adatok  megismeréséhez  és  terjesztéséhez.  A  közhatalom  ezen  belül  a  helyi  közhatalom  gyakorlásának
nyilvánossága a demokratikus működés alapja a jogállami működés egyik sarkalatos pontja. Magyaroroszág helyi
önkormányzatokról  szóló törvény alapelvként  deklarálja  a képviselő testületi  ülések nyilvánosságát.  Kérem a
Tisztelt  Alpolgármester  asszonyt,  Jegyző  urat,  hogy  a  jövőben  szíveskedjék  biztosítani  az  állampolgárok
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törvényben biztosított jogait. Kérem a testületi ülések eredeti helyének Balatonrendes Önkormányzati Hivatal
visszaállítását.
Megjegyzi, hogy a közmeghallgatás időpontját szeretné átbeszélni, különböző szempontok miatt.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendek 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
64/2021. (X.20.) HATÁROZATA
Napirendek elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  október  20-i  nyílt,  rendkívüli
ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

             1.  Szociális tűzifáról (rendelet)
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 2.  Civil szervezetek 2020. évi elszámolása
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 3. Civil szervezetek támogatási kérelme
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

             4.  Pályázatokról szóló tájékoztató (szóbeli)
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 5.  Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása (II. módosítás)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 6.  2021. évi közmeghallgatásról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Szociális tűzifáról (rendelet)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  Balatonrendesi  Önkormányzat  16  m3  tűzifa
támogatásban részesül, 325.120,- Ft vissza nem térítendő támogatással. 

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy mi az a jövedelemhatár, amivel még lehet pályázni. 

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző elmondja, hogy 71.250,- Ft.
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester 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
9/2021.(X.21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

2./ Napirendi pont
Civil szervezetek 2020. évi elszámolása
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Osztály az elszámolásokat rendben találta. 
Kérdezi,  hogy  szóbeli  kiegészítés,  kérdés,  hozzászólás  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
65/2021.(X.20.) HATÁROZATA

A civil szervezetek 2020 évi támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  civil  szervezetek  részére  2020.  évben  nyújtott  támogatás  elszámolásáról  szóló  beszámolókat

megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. felkéri Schöck Ferenc Istvánné alpolgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
tájékoztatásra 15 nap

Felelős:    Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

3./ Napirendi pont
Civil szervezetek támogatási kérelme
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri a Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.
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Dr.  Bodnár  Attila jegyző  ismerteti  a  határozati  javaslatokat.  Elmondja,  hogy  a  képviselő-testület  joga
meghatározni  a támogatás mértékét,  ezért  az kipontozásra került.  Megjegyzi,  hogy a határozati  javaslatokról
külön kell szavazni. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a költségvetésben erre a célra az önkormányzat 210 eFt-ot különített el.
A kérelmek eddig nem kerültek a testület elé, holott decemberen már el kell számolni a kapott támogatással. Az
idő  rövidsége  miatt  vélhetően  több  kérelem nem fog  érkezni,  ezért  javasolja  a  teljes  összeg  felosztását.  A
kérelmező civil szervezetek Balatonrendes érdekében dolgoznak, védik a környezetet, illetve a Balatont, melyre
nagy  szüksége  van a  településnek,  az  okok  mindenki  előtt  ismertek.  Javasolja  ezeket  az  egyesületeket  még
nagyobb együttműködésre ösztökélni a környezetvédelem érdekében.

Dr.  Bodnár  Attila jegyző  elmondja,  hogy  az  elszámolás  határidejét  meghosszabbítottuk  2022-re,  a  dátum
meghatározása szintén a képviselő-testület döntési jogköre lesz. Javasolja március 31-t.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a költségvetés készítése előtt adták be a kérelmüket az
egyesületek, a költségvetésben be lett tervezve, de benne lesz a jövő éviben is. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a márciusi dátummal egyetért.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester mindhárom kérelmező részére 50-50 eFt támogatást javasol. Kérdezi,
hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a NABE Balatonrendesi csoportja részére
nyújtandó 50 eFt támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2021.(X.20.) HATÁROZATA

NABE Balatonrendesi csoport 2021 évi támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  államháztartáson  kívüli  forrás

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete – a
továbbiakban: Ör. – 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a NABE Balatonrendesi
csoport  (Képviseli:  Molnárné  Hegyi  Éva)  részére  2021.  évben  vissza  nem térítendő  támogatást
biztosít  50.000,-  Ft  összegben,  azaz  ötvenezer  forint  összegben  az  önkormányzat  2021.  évi
költségvetésében elfogadott támogatási keret terhére.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára
a szerződés aláírását követő 8 napon belül.

3. a támogatás célja: az egyesület rendezvényei támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. március 31.
5. elrendeli, hogy a támogatásról 2022. április 30-ig köteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
7. felhatalmazza Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert,  hogy  fentiekben  körülírt  támogatásra  a

Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör.
4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az
összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja Schöck Ferenc Istvánné alpolgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap,
                 az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
Felelős:    Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester, 
                 Cseh Dénesné pénzügyi előadó
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület részére nyújtandó
50 eFt támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATI JAVASLAT

67/2021.(X.20.)  Képviselő-testületi határozat
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 2021 évi támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló  17/2013. (XI. 14.) önkormányzati  rendelete – a
továbbiakban:  Ör.  –  3.§ (2)  bekezdésében biztosított  jogkörében eljárva az  Ábrahámhegy  Polgárőr
Egyesület (Képviseli: Pintér Domonkos) részére 2021. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít
50.000,-  Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
elfogadott támogatási keret terhére.

2. elrendeli,  hogy  a  támogatás  kifizetése  egy  összegben,  átutalással  történjen  a  támogatott
számlájára a szerződés aláírását követő 8 napon belül.

3. a támogatás célja: az egyesület működési kiadásainak támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. március 31.
5. elrendeli, hogy a támogatásról 2022. április 30-igköteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 031060
7. felhatalmazza Schöck Ferenc Istvánné alpolgármestert, hogy a fentiekben körülírt támogatásra

a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az
Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy
az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja  Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve
annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap, 
                 az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
Felelős:    Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester, 
                 Cseh Dénesné pénzügyi előadó

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete részére
nyújtandó 50 eFt támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HATÁROZATI JAVASLAT

68/2021.(X.20.)  HATÁROZATA
Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete 2021 évi támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
– a továbbiakban: Ör. – 3.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Balatonrendesi
Természetbarátok Egyesülete (Képviseli: Prof Dr Fáy-Siebenbürgen Róbert) részére 2021. évben
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vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000,- Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben
az önkormányzat 2021. évi költségvetésében elfogadott támogatási keret terhére.

2. elrendeli,  hogy  a  támogatás  kifizetése  egy  összegben,  átutalással  történjen  a  támogatott
számlájára a szerződés aláírását követő 8 napon belül.

3. a támogatás célja: az egyesület működési kiadásainak támogatására 
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2022. március 31.
5. elrendeli, hogy a támogatásról 2022. április 30-ig köteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 
7. felhatalmazza Schöck Ferenc Istvánné alpolgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a

Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az
Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy
az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja  Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve
annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap,
                 az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
Felelős:    Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester,
                 Cseh Dénesné pénzügyi előadó

4./ Napirendi pont
Pályázatokról szóló tájékoztató (szóbeli)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja,  hogy két  folyamatban lévő pályázatunk van,  az egyik  a
külterületi  utak felújítása.  Ebben a témában többszörösen tájékozódott  a műszaki osztályon. A javaslatokkal
többnyire egyetértettek. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A Bányász utca felső részét, az önkormányzati
külterületi útszakaszt javasolja belevenni. Az út alapja fix, talán nem lesz nagyon költséges a felújítása. A másik a
Csapás utca Ábrahámhegy felé eső szakasza. Az útszakasz forgalmas, sokan használják a 71-es út helyett.  A
másik a TOP-os pályázat, mely kapcsán két pályázatíró céggel több tárgyalást folytattak. A ma napon az egyik
felmérést végzett,  és részletes javaslatot fog adni.  A másik cég is küldött már anyagot. A pályázat megújuló
energiát preferál. A Kultúrház épületére gondoltak és a mellette lévő kis épületre, ahol a dolgozók tartózkodnak,
illetve a régi posta épületére, ahol szintén igényként merült fel a korszerű fűtés és hőszigetelés megoldása. Másik
témakör az Ibolya utca és környékének csapadék és belvíz rendezése, mely minden közmeghallgatásnak témája
volt az elmúlt években. A harmadik téma egy szabadidős park, pihenő liget, rekreációs park a Hullám utca és
Horog utca, illetve a temető ölelésében lévő játszótérnek szánt területen. Lehetne még másra is pályázni, ezek
olyan  jelentős  beruházások,  melyek  100  %-os  támogatottságúak,  a  sikerdíj  is  be  van  építve  a  pályázatokba.
December 9. körül lesz kiírva, a pályázat beadását követően 2 hónappal eredményt hirdetnek, így belátható időn
belül  elkezdődhet  ez  a  fejlesztés  sorozat  a  faluban,  melyet  a  lakosság  már  régóta  vár.  Amióta  átvette  a
polgármesteri feladatokat, egy fásítási programot nyertek. Másik lehetőség az 5 ezer főnél kisebb falvakra kiírt
kulturális  rendezvényekre  irányuló pályázat  volt,  1 millió  forint  összeggel,  melyet  elnyertünk.  A szerződések
aláírásra kerültek, az összeg még nem érkezett meg a számlára. Az urna sírfalra sikeres pályázatunk volt, készen
van, és már átvettük a létesítményt.

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző megjegyzi, hogy az összeg átutalásához a teljesítés igazolás még
hátra van.
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Tóth Zsuzsanna pénzügyi  ügyintéző megjegyzi,  hogy  43.980  Ft-tal  haladja  meg  a  testületi  által  elfogadott
keretet.

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  a  Gyöngyvirág  utcával  kapcsolatosan  kéri  a  műszaki  ügyintéző
tájékoztatását.

Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző elmondja,  hogy a megvalósítási  tanulmány az utolsó fázisban
van, vélelmezhetően ezen a héten megkapjuk, utána kerülhet sor az átvételre, ebben az állapotában. Az áteresz
nem volt a pályázat része, ez egy jövőbeli megvalósítás tárgya.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy a Közút átveszi-e áteresz nélkül.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy nem.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi,  hogy a 6 milliós pályázati összeg csak annyival  került kiegészítésre,  amivel
meghaladta a m2 adatokat, 700 eFt körül? Kérdezi, hogy a 2 millió nem lett ráköltve? Ha a Közút áteresz nélkül
nem  veszi  át  közforgalmi  útként,  akkor  újra  kell  terveztetni?   Mi  lesz  a  pontos  megfogalmazása?  Bárki
hasznosíthatja a közútra vonatkozó szabályokkal, ha valaki felbontja, akkor szankciók lesznek?

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy igen. Jelenleg is közút, ez nem változtat a besorolásán. 

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy a felbontáshoz engedélyt kell-e kérni.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy régebben 5 évig nem lehetett felbontani, addig nem kapott a
kérelmező közútkezelői engedélyt.

Kuti Istvánné képviselő a pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy épülni fog egy kerékpárút, az Ibolya út
esetében a vízelvezetést meg kell oldani. Kérdezi, hogy ott lesznek-e kisajátítások. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni  a  képviselő-testület  által  2019-ben  megfogalmazott  kéréseket.  A  pályázatíró  céggel  folytatott
megbeszélésen elhangzott, hogy a bérbeadott épületre nem lehet pályázatot beadni., a régi postaépület ebbe a
csoportba tartozik. Javasolja, hogy a Bánya út felső szakasza helyett a temetőnél lévő utat kellene aszfaltozni. Ott
a közlekedés a hegy felé magánterületen halad. Fel kellete mérni, hogy milyen szélességű az út, mekkora belőle az
önkormányzati terület. Nem tartja célszerűnek a bánya előtti út megjavítását, mivel a nehéz, 40 tonnás gépek
azonnal tönkre teszik.  Gyakorlatilag egyetlen élvezője lenne a helyreállításnak, az pedig a bánya. A bicikliút
tervezése úgy került elfogadásra, hogy két áteresz lett betervezve.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megjegyzi, hogy a szerződések így lettek aláírva, nem felejtettük el. Az
Ibolya úttal kapcsolatban elmondja, hogy a bicikli út a túloldalra van tervezve. Amikor az Ibolya út környékén
megtörténik a belvíz és csapadékvíz rendezése, ez természetesen evidenciát kap. A posta bérbe vevőjének a lánya
jelezte, hogy milyen felújításokat szeretne, ezeket biztosítja a pályázat is. Az épület egyik fele nagyon hideg, ez a
pályázatban is  szerepel.  Napelemmel, vagy hőszivattyús rendszerrel  is  megoldható a mai felmérés szerint.  A
cserépkályha felújítása is bekerülhet a programba.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  elmondták,  hogy  a  bérbeadott,  önkormányzati  tulajdont  képező
épületekre nem lehet pályázni, kérdezi, hogy ez változott-e.

Schöch Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a pályázatíró cég szerint nem szerencsés, ha bérlő van,
de meg kell próbálni, mert az épület állapota nem jó. A szabadidő parkkal kapcsolatosan elmondja, hogy a 71-
esről felvezető út felső szakasza és az alja külterületi, a közepe pedig belterület, így nem lehet rá pályázni. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy át kell sorolni.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  szerint  meg  kell  vizsgálni,  hogy  miért  maradt  meg  a  közepe
belterületnek, ezen még dolgozni kell.
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Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a temető előtt parkolóra és a felvezető útra gondolt, ott egy részen
magánterületen történik a feljárás, a tulajdonos jelezte, hogy nem kívánja a továbbiakban biztosítani az átjárást.
Pályázati pénzből a bányának nem tartja jó ötletnek az út megépítését. 2019. októberi testületi ülésen a saját
használatú magánút megszűnt.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  tudomása  szerint  a  Földhivatalnál  nem  lett
lemódosítva.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ennek utána fogunk nézni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a magánhasználatú út 4 méter széles, a felfelé menő út
bal oldali tulajdonosai adtak a telkükből egy részt hozzá. A jobb oldali tulajdonosoknak kellene most adni 2
métert, hogy 6 méteres lehessen az út, a jelenlegi szélesség nem elég ahhoz, hogy úttá lehessen minősíteni. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi,  hogy Balatonrendesen sok ilyen út gond van. Kérdezi,  hogy mikor lesz
bejárás.

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester azt javasolja,  hogy konzultáljanak a szabadidő parkról,  ahol kültéri
pingpong, lábtenisz, rekreációs eszközökkel padok és játékszerek elhelyezésével, parkoló megerősítésével lehetne
egy  olyan  környezet,  ahol  több  generáció  tudja  eltölteni  a  szabadidejét.  Javasolja  oda  korlátozó  táblák
elhelyezését, a forgalom elterelés egy BM pályázat útján válhat lehetővé a jövőben. A 71-es út a Csapás utcával
össze lenne kötve és a bekötő utak a célfogalmat szolgálnák és védenék a pihenő parkot.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy hol lenne ennyi hely. A mellette lévő terület ipari besorolású, ennek a
megközelítését hogyan fogják megoldani.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy azon az úton, amit még nem tudunk megcsinál, mert
az egyik része külterület, a másik belterület.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy a Mandula liget mellett hol lenne hely a szabadidő parknak. Amikor a
területek  felosztásra  kerültek,  akkor  zöldítésre  meg  kellett  hagyni  bizonyos  területek.  Jó,  ha  megoldható  a
játszótér, de ennyi eszköz nem gondolja, hogy elfér ott. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy meg fogjuk kérdezni a tervezőt. 

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendelőben a lefelejtett ajtóval mi a helyzet. Mi lett  a garanciális
bejárás eredménye.

Gyimesi Mónika ügyintéző, megjegyzi, hogy nem tud a garanciális bejárásról, pótolni fogjuk. 

Kuti Istvánné képviselő egy jegyzőkönyv másolatot kér a garanciális bejárásról.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki a szóbeli beszámolótát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2021.(X.20.) HATÁROZATA
Pályázatokról szóló tájékoztató

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
a pályázatokról szóló szóbeli tájékoztatóját elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
                        Dr. Bodnár Attila jegyző

5./ Napirendi pont
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása (II. módosítás)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

        (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri a jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy jogszabályi hivatkozás alapján a Kormányhivataltól kaptuk a felkérést,
hogy módosítsuk le a korábbi határozatot. Itt az alpolgármester asszony nem szavazhat, csak a három képviselő. 

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  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 (1 fő érintettség okán nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2021. (X.20.) HATÁROZATA

Alpolgármester tiszteletdíjáról szóló határozat módosítása 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2021. (IX.22.) számú határozatát a
következők szerint módosítja:

1. Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester tiszteletdíját 2021. augusztus 24. napjától bruttó 134 618.-
Ft/hó összeggel állapítja meg.

2. Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester költségtérítését 2021. augusztus 24. napjától bruttó 20 192.-
Ft/hó összeggel állapítja meg. 

3. felkéri  a  hivatal  ügyintézőjét,  hogy  a  tiszteletdíj  és  költségtérítés  Magyar  Államkincstár
Központosított Illetményszámfejtési Rendszerében történő rögzítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

6./ Napirendi pont
2021. évi közmeghallgatásról
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás javasolt időpontja a Jegyző úr és a
Hivatal munkarendjéhez kapcsolódva került megállapításra, 2021. november 22-én 9.00 órai kezdettel. Javasolja
elfogadásra. 



10

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy többen megkérték, hogy mondja el az ülésen, hogy az alpolgármester
asszony figyelmébe  ajánlják  a  választáskor  tett  programját.  Azt  nyilatkozta  akkor,  hogy szeretné,  ha  a  helyi
közügyekbe való állampolgári részvétel több alkalommal megvalósulna. A nyaralók nem tudnak részt venni a
jelzett  időpontban a közmeghallgatáson, pedig sok problémájuk van.  Az egyik  balatonrendesi  polgár jelezte,
hogy ennyi erővel akár 2021. december 24-én 17.00 órakor is lehetne a közmeghallgatás. 

Péringer Martina képviselő  14.55 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.
Szavazásra jogosult képviselők száma: 3 fő

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  Lenner  István  polgármester  úrral  bevezette  a
fogadóórák rendjét, ígéretének megfelelően. Nem úgy, mint az előző időszakban, amikor a bejelentkezés ellenére
sem találta  meg  a  polgármester  urat.  A  pandémia  után  rögtön  több  embert  fogadott,  lassan  falufórummá
változott a fogadóórája, 8-10 fő is együtt volt ezeken az alkalmakon. A nyár folyamán két falufórum is volt.
Amikor megválasztották, - mert nem polgármester választáson került ebbe a pozícióba - akkor személyesen is
találkozott  a  választópolgárokkal.   Ezen a  rendezvényen  sokan ott  voltak.  Kéri  a  képviselő  asszonyt,  hogy
tolmácsolja a válaszát. A közmeghallgatáson a hivatali dolgozókra is szükség van. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja,  hogy az egyik falufórumot a BFT. szervezte,  ezen ő is részt vett.  Nem
készült jegyzőkönyv, nem történt semmi. Sok meghallgatásra sor került, amit, mint polgármester szerveztél, de
ezeken bármit elmondtak, nem történt semmi. Gyakorlatilag jegyzőkönyv kizárólagosan a közmeghallgatáson
készül.  Ősszel egy nyugdíjas klub előtt megbeszélésre került sor, amin szintén sokan voltak.  Az ott felvetett
problémákból hány lett elintézve? Az EON vagy a vaddisznók ügyében mi történt, ezek az ügyek kiverik a
biztosítékot. A Csapás utcában két napig nem volt villany, nincs víz.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az információs táblán értesítették a lakosságot, illetve
mindenkihez bedobták kétszer is a papírt, hogy mit kell hívni, ha valaki rendellenességet tapasztal. Felveszik a
panaszt és két napon belül kijönnek.

Kuti  Istvánné képviselő  megjegyzi,  hogy  nem  erről  beszélt.  Arról  van  szó,  hogy  az  EON  csak  az
önkormányzattól vállalja fel, hogy melyik utcákban kér gallyazást, a hegyi utak állapota életveszélyes, kigyulladhat
a vezeték.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ezt már többször is jelezte.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy egész nyáron nem volt a felső szakaszon víz, a DRV-től nem jött válasz
a levélre. Ez közfeladat, hogyan lehet ezt egy megbízott polgármesternek elfogadni. Ha nincs válasz, többször
kell  írni,  és  megnyugtatni  a  lakosságot.  Nincs  nyomás,  azért  nincs  víz,  10  millióból  fel  lehetne  tölteni
Balatonrendesen a kutakat.  Megoldódott  volna ez a gond. Felkérlek, mint képviselő,  hogy intézkedj.  Ő nem
polgármester, ez polgármesteri feladat. A képviselő feladata az, hogy a problémákat jelezze a polgármester felé.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ha megkapjuk a választ, akkor el fog jutni a képviselő
asszonyhoz is. Ha több ilyen panasza van, akkor minden nap ¾ 8-tól 11.00 óráig bent van az önkormányzat
épületében és fogadja a panaszokat, majd intézkedik. Elmondja, hogy a közmeghallgatás időpontjáról még nem
történt szavazás. Azért is csúszás van, mert nemcsak a polgármester úr, hanem a jegyző asszony is távozott, új
jegyző érkezett. Némi tájékozódási időt mindenkinek kell hagyni, hogy a folyó ügyekbe betekintést nyerjen. Kéri,
hogy aki a közmeghallgatás előterjesztés szerinti időpontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2021.(X.20.) HATÁROZATA
a 2021. évi közmeghallgatásról



11

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában biztosított

jogkörében  eljárva  a  2021.  évi  közmeghallgatás  időpontját  2021.  november  22-én  9.00  órai
kezdettel. határozza meg.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról a
lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 munkanap 

Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
                        Dr. Bodnár Attila jegyző

Part Andrásné igazgatási ügyintéző

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy holnap reggel 8-9 óra között várja a képviselőket.

Kuti Istvánné képviselő kéri, hogy legalább 3 nappal előbb szóljon, ha bármit tervez, neki máshol is van dolga.

Schöck Ferenc Istvánné több napirendi pont nem lévén megköszöni a  jelenlévők munkáját, az ülést 15.05
órakor bezárja.

k.m.f.

Schöck Ferenc Istvánné
alpolgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


