
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 3/2022. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  március  1.  napján  10.00
órakor megtartott rendkívüli, 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 (jegyző távollétében)   

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Gyimesi Mónika                          igazgatási-műszaki ügyintéző
                       
                       Part Andrásné                             jegyzőkönyvvezető
                       

Lakosság részéről megjelent: 0 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. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Csabáné Varga Anikó képviselőt,  jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja.  Kéri,  hogy aki  a  személyi
javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2022. (III.01.) HATÁROZATA

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
javaslatára  Csabáné  Varga  Anikó  képviselőt  jegyzőkönyv-hitelesítőnek,  Part  Andrásnét
jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel.  Kérdezi,
hogy módosító javaslat van-e.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a meghívóban soros ülés szerepel, kéri javítani rendkívüli ülésre.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:
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Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2022. (III.01.) HATÁROZATA

Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  március  1-i  rendkívüli,  nyílt
ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

             1.    Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi munkaterve
                    Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             2.    Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi rendezvényterve  
                    Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

               3.  Tájékoztató  a  képviselő-testületi  tagok  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének
teljesítéséről 

                   Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             4.   Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
                   Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Kuti Istvánné  képviselő napirend előtt elmondja, hogy a februári soros ülés jegyzőkönyvének 20-21. oldalán
olvasható, miszerint az alpolgármester asszonytól azt az ígéretet kapta, hogy 15 napon belül megválaszolja a
feltett kérdéseket. Ez nem következett be. Kérdezi, hogy mikor kapja meg a válaszokat, a határidő lejárt.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  folyamatosan  írja  a  válaszokat,  dolgozik  rajta,  a
képviselő asszonyhoz még nem ért el. 
Elmondja, hogy tegnap dolgozott az önkormányzatnál utoljára Hoffmann László, mert betöltötte a 60. életévét,
és az öregségi nyugdíj előtti ellátást választotta. Két közmunkás foglalkoztatására van lehetőség, a mai napon
Bódis Ildikó munkába állt.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy a nyári fűnyírást hogyan fogják megoldani.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  eddig  is  hárman  csinálták,  a  munkát  át  fogják
csoportosítani. A nyári időszakra maradt egy fél állás a költségvetésben, időszakosan egy dolgozó még felvehető.
Bódis Ildikó a takarítási munkákat fogja ellátni. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
       Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi munkaterve
       Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Kérdezi, hogy
kérdés, hozzászólás van-e. 
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Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy örül annak, hogy 3 év után eljutottak addig, hogy a testületnek lesz
munkaterve. A rendezvényterv elfogadása kapcsán először az előző évek költségeivel kellene elszámolni. Nehéz
úgy tervezni, ha nem látják, hogy az előző évben mennyi pénz lett elköltve a különböző rendezvényekre. Kéri,
hogy a márciusi soros ülésre a rendezvények elszámolásáról szóló napirend kerüljön a testület elé, illetve a civil
szervezetek, alapítványok támogatási kérelme is. Megjegyi, hogy 2019-től nem tárgyalt a testület a rendezvények
elszámolásáról. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy erről eddig nem volt külön beszámoló, mert az éves
tervből  látható  volt.  A  zárszámadáskor  tudjuk  pontosan  az  adatokat.  A  keret  szűk,  nehéz  kijönni  belőle.
Pályázaton egymillió forintot nyert az önkormányzat, ennek elszámolási határideje május 30. Kéri a Hivatalt,
hogy készítsék elő az elszámolást a márciusi soros ülésre. Tavaly a falunapra és a szüreti felvonulásra kevés volt
rendezvényenként a 350 eFt. Most, mivel elmaradt a disznóvágás, fele-fele arányban a két nagy rendezvényi
költségvetéshez hozzáadható az ide beállított összeg.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy 2020-ban nem volt rendezvény a pandémia miatt, onnan is kellett, hogy
maradjon pénz. Ezek hová lettek átcsoportosítva.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  a  rendezvények  a  költségvetésben  tervezésre  kerülnek,  a
tételeket  igyekszünk  elkülöníteni.  Könyveléskor  látható,  hogy  mire  vonatkozik  az  adott  összeg,  be  tudjuk
mutatni,  de nem kell róla külön elszámolni.  Ha a testület igényli,  természetesen készítünk egy kimutatást.  A
költségvetés készítésekor a 342-as jogcímen belül szabadon lehet mozogni. Elkülönítve a szüret és a falunap van,
a többi tétel az egyéb rendezvényeken szerepel.

Kuti Istvánné képviselő megköszöni a választ. Elmondja, hogy korábban úgy működött, hogy a rendezvények
megvalósításáról szoktak kapni egy kimutatást, hogy legyen fogalma minden képviselőnek.

Gyimesi  Mónika ügyintéző  megjegyzi,  hogy  a  munkaterv  áprilisra  vonatkozóan  tartalmazza  a  2021.  évi
rendezvények elszámolását és az alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolását is.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy az alapítványok támogatási kérelme kimaradt. Elmondja, hogy amíg
nem kap tájékoztatást a rendezvények elszámolásáról, addig nem támogatja elfogadásra a rendezvénytervet. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a rendezvények költsége a költségvetésbe beépítésre került. A
keretösszeg 1.550 eFt. A 2021. évi rendezvényekről kell majd elszámolni. 

Schöck Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  civil  szervezetek  támogatási  kérelmét  napirendi
pontként szerepeltetjük a márciusi ülésen. Kérdezi, hogy további javaslat van-e.

Kuti Istvánné képviselő szerint decemberre is kell egy testületi ülést szervezni.

Péringer Martina képviselő a közművelődés szervező éves beszámolóját decemberben javasolja megtárgyalni.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  januárban  javasolja,  decemberben  még  lesznek
programok.  Decemberre  a  2023.  évi  munkaterv  elfogadását  javasolja,  illetve  azokat  a  témákat,  melyeknek
aktualitása lesz.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy decemberben csak akkor tartunk ülést, ha muszáj, tervezni a
munkaterv szerint nem szoktunk. Badacsonytomajon csak közmeghallgatás van decemberben. Ha olyan feladat
van, akkor nyilván lehet munkaterven kívül rendkívüli ülést tartani. Júliusban a szabadságolások miatt szintén
nem tervezünk soros ülést. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki a munkatervet elfogadja azzal, hogy a márciusi soros
ülésre kerüljön be az alapítványok, civil szervezetek támogatási kérelme is, kézfelemeléssel jelezze. 
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Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2022.(III.01.) HATÁROZATA

A 2022. évi Munkaterv elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  Munkatervet  az  alábbi
kiegészítéssel elfogadja:

- Márciusra kerüljön be a Civil szervezetek, alapítványok támogatási kérelme

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
              

2./ Napirendi pont
        Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi rendezvényterve  
                    Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc  Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  a  rendezvénytervet  Horváth  Anita  közművelődés
szervező elkészítette. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

Horváth  Anita elmondja,  hogy  Kuti  Istvánné  képviselő  írásban  megküldött  felvetéseire  szeretne  reagálni.
Kutiné a március 15-i ünnepség időpontjával kapcsolatosan jelezte, hogy a fővárosi rendezvények el fogják vinni
az  érdeklődőket.   Horváth  Anita  úgy  gondolja,  hogy  a  településnek  a  fővárosi  rendezvényekhez  nem kell
igazodnia. A helyieknek meg kell adni a lehetőséget, hogy tisztességgel részt tudjanak venni a helyi ünnepen. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a település ünnepét nem a fővárosi ünnepség határozza meg. Csak arra
kívánta felhívni a figyelmet, hogy az utolsó nap már mindenki hazautazik, ezért lehet, hogy korábban kellene
megtartani.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja,  hogy korábban ő mindig március 15-én délelőttre  szervezte az
ünnepséget, így az is el tudott jönni,  aki délután már hazautazott. Aki úgy döntött, hogy marad, az családias
légkörben tölthette a délutánt is. 15-én délelőtt 10.00 órakor javasolja.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester szintén március 15-én délelőtt javasolja az ünnepséget megtartani. A 4
napos szabadságról délután már sok nyaraló hazaindul. 

Horváth Anita elmondja,  hogy  rendben,  15-én  10.00  órakor  lesz  az  ünnepség.  A  kölyökklubot  januárban
indította  el,  az  első alkalommal nem volt  résztvevő,  mert  leesett  a  hó és többségében szánkózni  mentek a
gyerekek, a másodikon viszont jól értezték magukat a gyerekek és a felnőttek is. Az újonnan beköltözőknek meg
kell ismerni egymást, ez egy megfelelő fórum ehhez is. Költsége nincs. Úgy gondolja, hogy nem okoz problémát
az önkormányzatnak, ha folytatódik a programsorozat.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a pandémia miatt a téli időszakban kevesen szánják rá magukat, hogy
zárt térben találkozzanak. Ezért javasolta, hogy tavasszal lenne értelme elkezdeni, és a szabadban foglalkozni a
gyerekekkel. A téli időszakot kevesen preferálják.

Horváth Anita elmondja, hogy voltak érdeklődök. Úgy gondolja, hogy ha kevesebb gyerek vesz is részt, meg
kell adni a lehetőséget.
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a szülőkkel és nagyszülőkkel együtt 12-en jöttek el.
Örül a kezdeményezésnek. Kéri a képviselőket, hogy ők is jöjjenek el ezekre az alkalmakra, a felnőttek egymással
beszélgetnek, tájékozódnak a falu dolgairól.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy korábban könyvtárosként is dolgozott. Horváth Anita az ő
álmait valósítja meg, mindig azt szerette volna, hogy ebben a házban élet legyen. Reméli, hogy végre megindul az
élet a faluban, tetszik neki a sok programlehetőség. A húsvéti rendezvény időpontjának módosítását javasolja,
mivel délután sokan haza indulnak.

Horváth Anita elmondja, hogy a következő észrevétel a Kőfeszt. A szervezőktől eddig nem kapott megkeresést,
a tavalyi tapasztalatok alapján nem erőltetné. Nehéz volt velük együtt dolgozni, teljes volt a bizonytalanság. A
Márton  napi  borkóstolóra  más  borvidékről  kíván  meghívni  neves  borászt  azért,  hogy  ismerjük  meg  más
tájegységek borait is. Ha a Kuti Pincészet szeretne részt venni, arra lehetőség van.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  Balatonrendes  a  Badacsonyi  Borvidékhez  tartozik.  A  rendezvény
időpontját necces időszaknak gondolja, de biztos benne, hogy így is sikerülni fog. Jó ötletnek tartja, hogy más
borvidékről is kapnak meghívást borászok, javasolja megpróbálni. 

Horváth  Anita szerint,  ha  van  rá  érdeklődés,  akkor  össze  lehet  hozni  a  programot.  A  szüreti  felvonulás
időpontját  október  második  hétvégéjére  tervezte.  A környező településeken az előtte  lévő hétvégéken nagy
szüreti rendezvények vannak.

Kuti Istvánné képviselő későinek tartja az időpontot, mert a nyaralóval rendelkezők addigra már nincsenek itt.
Úgy gondolta, hogy ezt már a tavalyi év is bebizonyította, bár mindenkit próbáltak aktivizálni, hogy részt vegyen
a rendezvényen. Korábban ez nem így volt, sajnálja, hogy a szervező nem látta, hogy mennyien kipakoltak a
házaknál is. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy nagyon későn van.

Horváth Anita elmondja, hogy ő olyan visszajelzéseket kapott, hogy nagyon jó volt a rendezvény, és örülnek
annak, hogy nem olyan volt, mint szokott.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  felé  viszont  azt  jelezték  a  nyaralótulajdonosok,  hogy  végtelenül
sajnálják, de már nem tudnak ebben az időpontban itt lenni. Máskor is volt Ábrahámheggyel és Kővágóörssel
egy időpontban a szüreti  rendezvény.  Szeptember  utolsó hétvégéjén tartották 20 éven keresztül,  akkor  még
sokkal többen vannak.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  időjárásfüggő  a  résztvevők  száma,  az  időjárás
függvényében változhat. Való igaz, hogy tavaly nagyon jó idő volt. Azt vette észre, hogy sokan kitelepültek, bár
mások, mint korábban. Az új lakóktól is pozitív visszajelzések érkeztek. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a negatív véleményt is meg kell hallgatni, azért mondta el, hogy legyen
miből tanulni. Nem esett jó olyan embereknek, hogy nem tudtak már itt lenni, akik sokat tettek a faluért. Erre is
oda kell figyelni. A hagyományokat illik megtartani.

Péringer Martina képviselő elmondja, hogy a szüreti bálon sok ábrahámhegyi és kővágóörsi lakos vett részt.
Délután és este már nemcsak a helyiekkel kell számolni, hanem a környékbeliekkel is. Révfülöpről és Salföldről is
sokan jöttek. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a környező településekben dolgozó, kultúrát szervező
kollégák Kékkúton tartottak egyeztetést, tartják a kapcsolatot, a programjaikról tájékoztatják egymás lakosságát.
A szomszédos településekre át lehet menni szórakozni. Ez régi igény volt részéről. Nem zavarja, ha máshonnan
is jönnek, nyitni kell kifelé. 

Kuti Istvánné képviselő egyetért azzal, hogy nyitni kell, de figyelembe kell venni az itt élők igényeit, elsősorban
a testület a helyieket képviseli. Az elmondottaknak örül és egyetért. Kérdezi, hogy a disznóvágás elmarad-e.
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Horváth Anita elmondja, hogy igen, így beszélték meg. A pandémia miatt az év elején az emberek nem szívesen
vettek részt a közös programokban, 5-6 embernek nincs értelme megtartani. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a tervezett időpontban felfutóban volt a járvány, ezért
maradt el. A kocsonya kavalkád rendezvény ehhez kapcsolódna. Most, hogy csökken a megbetegedések száma,
az jelent problémát, hogy a NABE vezetője nem tud jelenleg erre energiát s időt szánni. Minimum 100 tányér
kocsonya készült az elmúlt években, az egész épület megtelt emberekkel. Mivel a korábbi szervező most nem tud
helyt  állni,  nélküle  nem tudjuk  és  nem akarjuk  megcsinálni.  Elmondja,  hogy a  rendezvénytervet  99  %-ban
Horváth Anita állította össze, egy kulturális pályázaton megpróbáltunk kiegészítést szerezni a rendezvényekhez.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy a pályázat tárgya a nyár esti koncertek-e.

Horváth Anita elmondja, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz két pályázatot adtunk be. Az énektáborhoz 800
eFt-ot, a terasz koncertekhez pedig 1 millió forintot lehet nyerni. Az elbírálás még nem történt meg.

Kuti Istvánné képviselő felvilágosítást kér az énektáborról.

Horváth Anita elmondja, hogy az énekesek részére a helyszínt az önkormányzatnak kell biztosítani, a szállást és
étkezést vállalkozó oldja meg. A pályázati összeg ezt fedezné. A táborban max. 8 fő vehet részt, az énektanár és a
zongorakísérő ennyivel tud foglalkozni minimum napi 6 órában. A tanár és a zongorakísérő kiválasztása felkérés
alapján működik. A tábor végén lenne egy zárókoncert. A másik pályázatban szabadkezet adnak, ő egy koncert
sorozatra gondolt. Úgy próbál felkérni előadókat, hogy a támogatási összegbe beleférjen a finanszírozásuk.  A
pályázat  a  felkérési  díjakat  állja,  illetve  lehetett  kérni  a  hangosításra,  a  fénytechnikára,  eszközök  és  színpad
bérlésére is támogatást.  Színes, változatos műfajú koncerteket jelölt  meg, lesz egy blues előadó, egy dzsessz
zenekar,  a rockabilly  együttes, egy autentikus roma zenét játszó együttes. A zenekarok hétközben olcsóbban
vállalják a fellépést, ezért többségében akkor lenne a nyár folyamán. A pontos időpontok egyeztetés alatt vannak.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy mi lenne a dobosok koncertje.

Horváth  Anita elmondja,  hogy  Dávid  Gábor  kereste  meg  azzal,  hogy  tudna-e  helyet  biztosítani  egy  dob
kurzusnak augusztus végén vagy szeptember elején. Kb. 30 dobos jönne, termet bérelnének tőlünk. Cserébe egy
zárókoncertet szeretnénk kérni, melyben partnerek. 

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  az  október  23-i  falültetés  vasárnapra  esik.  Nem  tartja  jónak  az
időpontot.

Horváth Anita elmondja, hogy a tervezetet lehet alakítani.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a húsvét rendezvény 15-17.00 óra között van tervezve, ezt sem tartja
jónak.

Csabáné Varga Anikó képviselő szerint 1 órával előbbre kell tenni, nem fejeződik be a játék, illetve nem tudtak
többen nevezni, mert közben el kellett menniük.

Horváth Anita megjegyzi, hogy lehet 14.00 órakor kezdeni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester összefoglalja az eddigi javaslatokat az alábbiak szerint: A március 15-i
rendezvény délelőtt 10.00 órakor legyen, a Húsvéti gyerekprogramok 14.00 órakor kezdődjenek, az október 23-i
megemlékezés 14.00-16.00 óra között legyen.

Péringer Martina képviselő javasolja a mandulafa ültetést szombaton 15.00 órakor külön megtartani. Javasolja,
hogy a szüreti rendezvény maradjon október 8-án, mindenki előre látja és tud tervezni. 

Kuti Istvánné képviselő sajnálja, hogy a testület nem hallgatja meg azokat, akiknek más a véleménye. 
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Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  szimpátia  szavazást  kér  arra,  hogy  ki  támogatja,  hogy  a  szüreti
rendezvény  október  8-án  legyen.  Megállapítja,  hogy  1  igen  és  3  nem  a  szavazati  arány.  Elmondja,  hogy
szeptember 24-i időpont ütközne Kővágóörssel.  De a jobb idő reményében javasolja korábban megtartani a
rendezvényt, mint tavaly.

Péringer Martina képviselő szeptember 17-én javasolja.

Horváth  Anita elmondja,  hogy  ez  az  időpont  részére  nem  megfelelő,  biztosan  nem  tud  itt  lenni.
Főszervezőként itt kellene lennie. Ezt így nem tartja jónak.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy egy emberhez nem lehet igazítani az időpontot. Tudomása szerint a
szombat részére munkanap. Kérdezi, hogy jelezte-e, hogy akkor szabadságon kíván lenni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy Horváth Anita főszervezőként tevékenykedik. Kéri,
hogy  a  rendezvény  szervezéséhez  csatlakozzanak  a  képviselők  is.   Kérdezi,  hogy  szeptember  17.  vagy
szeptember 24. legyen-e a szüreti rendezvény időpontja.

Kuti Istvánné képviselő javasolja, hogy legyen Kővágóörssel együtt, szeptember 24-én.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy neki mindkét időpont megfelelő lenne.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  kéri,  hogy  aki  szeptember  24-ét  elfogadja  a  szüreti  rendezvény
időpontjaként, kézfelemeléssel jelezze:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2022.(III.01.) HATÁROZATA

Szüreti rendezvény időpontjának elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a  2022.  évi  szüreti
rendezvényét 2022. szeptember 24-én tartja meg.  

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
              

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

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2022.(III.01.) HATÁROZATA

A 2022. évi rendezvényekről – Rendezvényterv elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi Rendezvénytervet elfogadja
és  a  megvalósításhoz  szükséges  1.550  eFt  összeget  az  önkormányzat  2022.  évi  költségvetésében  a
működési kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
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              Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

3./ Napirendi pont
        Tájékoztató a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 

                   Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  minden  képviselő  megismerte.
Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2022.(III.01.) HATÁROZATA

a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az  önkormányzati  képviselő-testület  tagjainak
vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettségének  teljesítéséről  -   a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  a  polgármesteri
feladatok  ellátásának  egyes  kérdéseiről  szóló  15/2021.(I.22.)  Kormányrendelet  3.§  (4)  bekezdésében
rögzítettekre  figyelemmel  (az  Mötv.  39.§-a  szerinti  bizottság,  a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló
bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester vagy az 1.§ szerint a polgármester feladat- és hatásköreit
gyakorló személy gyakorolja) – a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.

A vagyonnyilatkozatokat őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal helyben gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

4./ Napirendi pont
       Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
                   Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  költözés  miatt  3  új  tagot  kell  választani.  Ők
mindhárman  jelezték,  hogy  szeretnének  ilyen  munkát  végezni.  Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
32/2022.(III.01.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA



9

a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §-a alapján, a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a helyi választási bizottságot az
alábbi tagokkal egészíti ki.

Bizottsági tagok:

Bódis Erzsébet Márta 8255 Balatonrendes, Regős u. 1.
Mojzer Antal Ferenc 8255 Balatonrendes, Horog u. 7.
Barczikay Péter 8255 Balatonrendes, László Gy. U. 4.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző

           Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megköszöni a jelenlévők munkáját, majd a testületi ülést 11.25 órakor
bezárja.

K.m.f.

Schöck Ferenc Istvánné
alpolgármester

Tamás Lászlóné
költségvetési és adóosztály vezető

jegyző távollétében

Csabáné Varga Anikó
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő


