
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 

Szám: 7/2022. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  július  21.  napján  14.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:  Epres Róbert                             polgármester
                        Schöck Ferenc Istvánné     alpolgármester
                        Csabáné Varga Anikó     képviselő 
                        Kuti Istvánné     képviselő
                        Péringer Martina                         képviselő            (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
                       Dr. Bodnár Attila     jegyző
                     
Meghívottak:
                      Dencsné Laczkó Tímea Csilla       HVB elnök
                      Dr. Pécsiné Bertus Anna              HVB tag

                      Illésné Rácz Andrea                     igazgatási ügyintéző
                      Part Andrásné                             jegyzőkönyvvezető
                       
Lakosság részéről megjelent: 2 fő

           
Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester,  az  ülés  levezető  elnöke köszönti  a  megjelent  képviselőket,
meghívottakat és jelenlévőket. Külön köszönti Epres Róbert polgármester urat, akinek az eskütétele miatt került
összehívásra a rendkívüli  ülés.  Megállapítja,  hogy 5 képviselőből  5 fő jelen van,  az ülés  határozatképes,  azt
megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuti Istvánné képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja.
Megjegyzi, hogy Epres Róbert polgármester úr az eskütételéig a szavazásban nem vesz részt. 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
54/2022. (VII.21.) HATÁROZATA

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

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

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy
aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze:

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2022. (VII.21.) HATÁROZATA

Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  július  21-i  rendkívüli,  nyílt
ülésének napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. 
Polgármesteri eskütétel.
 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

2. Polgármesteri illetmény megállapítása
 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
      Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről. 
      Polgármesteri eskütétel.

 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
                  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  az  anyagot  minden  képviselő  megkapta.  Felkéri
Dencsné Laczkó Tímea Csilla HVB elnököt, hogy vezesse elő a napirendet.

Dencsné Laczkó Tímea Csilla HVB elnök ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
Elmondja,  hogy  Lenner  István  Balatonrendes  község  polgármestere,  2021.  július  2.  napján  tisztségéről
lemondott. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. §. (1) bekezdés f)
pontja alapján – a tisztségről történő lemondással - e tisztsége megszűnt.
A  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásáról  szóló  2010.  évi  L.  törvény  20.  §  (5)
bekezdésében foglaltak alapján  időközi  választást  kell  kitűzni,  ha  a  polgármester  megbízatása  megszűnik.  A
veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.)
Korm. rendelet hatályba lépése miatt, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján időközi választás nem volt megtartható.



3

Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
felülírta a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt és a vészhelyzettel összefüggő
egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, mely alapján ismételten kitűzhetővé vált időközi
választás.
A Helyi  Választási  Bizottság a törvényi  előírásoknak megfelelően a 2022.  április  19-én megtartott  ülésén az
1/2022.(IV.19.)  számú  határozatával  az  időközi  polgármester  választást  2022.  július  10.  napjára  kitűzte,
egyidejűleg megállapította a választási eljárás határnapjait.
Polgármester jelöltként Sápi László és Epres Róbert kérte nyilvántartásba vételét.  A HVB döntése alapján a
jelöltek jogerős nyilvántartásba vétele és a szavazólap tartalmának jóváhagyása megtörtént.

Ezen előzmények után került sor 2022. július 10. napján a választás megtartására. A szavazás reggel 6.00 – 19.00 
óráig tartott.
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 156 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 98 fő, a választásra jogosultak 62,8 %-a
Érvénytelen szavazatok száma: 1
Érvényes szavazatok száma 97
Érvényes szavazatok megoszlása jelöltenként:
- Sápi László 39
- Epres Róbert 58

Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság a 8/2022.(VII.10.) számú határozatában megállapította az időközi
polgármester választás eredményét, miszerint  az érvényes és eredményes volt.  A megválasztott  polgármester
Epres Róbert független jelölt.
A választási eredményt megállapító határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezés nem érkezett, így a
választás eredménye jogerőssé vált.

A választási  bizottság  nevében gratulál  a  megválasztott  polgármesternek.  Munkájához erőt  és  egészséget  és
nagyon sok sikert kíván. 

Elmondja,  hogy a megválasztott  polgármesternek – mielőtt megkapná a megbízólevelet  – esküt kell  tenni a
képviselő-testület előtt. Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, majd ismerteti az eskü szövegét.

Epres Róbert leteszi az esküt:

„ Én Epres Róbert 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Balatonrendes fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”

Dencsné Laczkó Tímea Csilla HVB elnöke a megbízólevelet átadja. 

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  sok  sikert  kíván  az  új  polgármesternek.  Bízik  abban,  hogy
együttműködésük jó lesz, munkájuk a falu fejlődését szolgálja.

A képviselő-testület tagjai és a jelenlévők is gratulálnak a megválasztott polgármesternek.
     

Epres Róbert polgármester megköszöni mindenkinek, aki rá szavazott. Reméli, hogy a testület jól együtt tud
majd dolgozni. Szeretne egy olyan rendszert kialakítani, melynek során a képviselő-testületi üléseket megelőzően
egy kötetlen beszélgetés keretében megismerné a testület véleményét az adott ügyekről annak érdekében, hogy a
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testületi ülésen már ne legyenek mérvadó nézetkülönbségek. Elmondja, hogy az első soros képviselő-testületi
ülést jegyző úrral egyeztetve augusztus 17-én szeretné tartani. Sok célt tűzött ki maga elé, úgy gondolja, hogy a
rendelkezésre álló időszak ebben a ciklusban rövid lesz hozzá. A gazdasági és nemzetközi helyzet nem biztos,
hogy kedvező a feladatok és tervek véghezviteléhez, de bízni kell magunkban. Ismét megköszöni a bizalmat. 

2./ Napirendi pont
      Polgármesteri illetmény megállapítása

 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
                  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismerteti az
előterjesztésben foglaltakat. 
Elmondja, hogy a  2022.  július 10-i időközi polgármester választás eredménye jogerőssé vált,  a polgármesteri
eskütétel megtörtént, a megbízólevél átadásra került.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. §-ban
foglaltak alapján szükséges megállapítani a polgármester illetményét vagy tiszteletdíját. 
Epres Róbert a nyilvántartásba vételi kérelemben akként nyilatkozott, hogy a polgármesteri teendőit társadalmi
megbízatásban  kívánja  ellátni,  így  számára  a  törvényes  előírásokhoz  igazodó  –  tiszteletdíjat  lehet  és  kell
megállapítani.
A  Magyar  Közlöny  2021.  évi  235.  számában  megjelent  az  egyes  kulturális  tárgyú  és  egyéb  törvények
módosításáról  szóló  2021.  évi  CXLVIII.  törvény,  melynek  26.  §-a  tartalmazza  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának 2022. január 01-jei
hatállyal történő módosítását az alábbiak szerint: 
,,A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  71.  § (1)  és
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „
(1)  A főpolgármester  megbízatásának  időtartamára  havonta  illetményre  jogosult,  amelynek  összege  1  500  000  forint.
A főpolgármester  havonta  az illetményének  15%-ában meghatározott  költségtérítésre,  valamint  a minisztert  jogszabály  alapján
megillető egyéb juttatásokra jogosult. 
(2) A  megyei jogú város polgármestere, a  fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára  havonta
illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.” 
(2) Az Mötv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 40%-a az     500 fő és az     az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;   
b) 50%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
 c) 55%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 60%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 65%-a az 5001–10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
 f) 75%-a a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult,
melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Fentiek szerint Balatonrendes Község Önkormányzat polgármesterének bére a 4. bek.(a) pont és (5) bekezdés
szerint 
1 300 000 x 40% = 520 000,- Ft x 50% = 260. 000,- összegre változik, amelyhez az Mötv 71.§ (6)  szerint 
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,,(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
260 000 X 15% = 39.000 - Ft költségtérítés tartozik.

Időközben megjelent A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a polgármester illetménye és költségtérítése
2022. évi  emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti  települési  önkormányzatok támogatásáról,
amely 1.számú melléklete tartalmazza az önkormányzatok lakosságszám szerinti támogatását az alábbiak szerint
,,Támogatás összege társadalmi megbízatású polgármester esetén  települési önkormányzat  500 főig: 1  721 578,-
Ft.
,, 1. §  (1)  A  központi  költségvetés  támogatást  biztosít  az  5000  lakos  alatti  települési  önkormányzatok  számára
(a továbbiakban: önkormányzat) a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében.
 (2) Az  önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium –
2021. január 1-jei állapotnak megfelelő – adatait kell figyelembe venni. 
(3) A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját a Központi Statisztikai Hivatal Országos Statisztikai
Program 1621 „Önkormányzati törzsadattár” 2021. I. félévi adatgyűjtése szerint kell figyelembe venni. (4) A  támogatás összegét
az  1.  melléklet szerinti táblázat alapján kell meghatározni azzal, hogy a  betöltetlen polgármesteri álláshelyek esetén a táblázat
„B” oszlopa szerinti összeget kell figyelembe venni.
 (5)  A  támogatás  a  polgármester  illetménye  és  költségtérítése,  valamint  az  ezekhez kapcsolódó  szociális  hozzájárulási  adó
kifizetésére használható fel. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31. 
2. § (1) Az önkormányzatot megillető támogatás folyósítása egy összegben 2022. február 15-ig történik. 
(2) A  támogatás folyósításáról  a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár
gondoskodik. 
3. § Az önkormányzat a  támogatás felhasználásáról 2022. december 31-i fordulónappal az  éves költségvetési beszámolójában
számol el.”

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Epres Róbert polgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri,  hogy aki a polgármester úr kérését támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2022. (VII.21.) HATÁROZATA

Polgármester szavazásból való kizárása 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Epres Róbert polgármestert érintettsége
okán a szavazásból kizárja.

Határidő: elfogadás azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2022. (VII.21.) HATÁROZATA

Polgármesteri illetmény változásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes  Község  Önkormányzata  polgármesterének  illetményét,  2022.  július  10-től

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a)
pontja és (5) bekezdése alapján bruttó 260.000,- Ft/ hó összegben állapítja meg.

2. Balatonrendes  Község  Önkormányzata  polgármesterének  költségtérítését,  2022.  július  10-től
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§  (6) bekezdése
alapján bruttó 39.000,- Ft / hó összegben állapítja meg.

3. Felkéri a Hivatalt, a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedést tegye meg. 
4. Az illetmény változás fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetése biztosítja

Határidő: elfogadás azonnal
Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző

Illésné Rácz Andrea munkaügyi ügyintéző

Schöck Ferenc  Istvánné alpolgármester  megköszöni  a  jelenlévők  munkáját,  majd  a  rendkívüli  ülést  14.30
órakor bezárja.

K.m.f.
Schöck Ferenc Istvánné

alpolgármester
Dr. Bodnár Attila

jegyző

Kuti Istvánné
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő


	A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (5) bekezdésében foglaltak alapján időközi választást kell kitűzni, ha a polgármester megbízatása megszűnik. A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján időközi választás nem volt megtartható.

