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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az önkormányzat  saját  bevételeinek,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő
három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a
kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése Rovatszá
m

 adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügyletekből

és
kezességvállal

ásokból
fennálló

kötelezettség
ek  

 

Hosszú lejáratú hitelek, 
kölcsönök felvétele B8111        
ebből: pénzügyi vállalkozás B8111        
Likviditási célú hitelek, 
kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

B8112
       

Rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök felvétele B8113        

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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ebből: pénzügyi vállalkozás B8113        
Hitel-, kölcsönfelvétel 
államháztartáson kívülről B811                    -                       -                    -  
Forgatási célú belföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése 

B8121
       

ebből: befektetési jegyek B8121        
Forgatási célú belföldi 
értékpapírok kibocsátása B8122        
Befektetési célú belföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése 

B8123
       

ebből: kárpótlási jegyek B8123        
Befektetési célú belföldi 
értékpapírok kibocsátása B8124        
Belföldi értékpapírok 
bevételei B812                    -                       -                    -  
Forgatási célú külföldi 
értékpapírok beváltása,  
értékesítése

B821
       

Befektetési célú külföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése

B822
       

Külföldi értékpapírok 
kibocsátása B823        
Külföldi hitelek, kölcsönök 
felvétele B824        
ebből: nemzetközi fejlesztési 
szervezetek B824        
ebből: más kormányok B824        
ebből: külföldi 
pénzintézetek B824        
Külföldi finanszírozás 
bevételei B82                    -                       -                    -  

Rovat megnevezése Rovat-
szám

 saját bevételek
2021. 

 saját
bevételek

2022. 

 saját
bevételek

2023. 

 saját
bevételek

2024. 

353/2011. (XII. 30.) Korm.
Rendelet értelmében az 
önkormányzat saját 
bevételének minősül

 

       
1.a helyi adóból és a 
települési adóból származó 
bevétel,

 
13 800 000     14 000 000 14 000 000 14 000 000

Lenner István sk.
polgármester

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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2. az önkormányzati vagyon 
és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel,

 

                0 -                    -                    - 
3. az osztalék, a koncessziós 
díj és a hozambevétel,   - - - -
4. a tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel,

 

                   -                       -                    -                    - 
5. bírság-, pótlék- és 
díjbevétel,              50 000   

           50 
000    

           50 
000    

           50 
000    

6. a kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés.

 
                   -                       -                    -                    - 

ÖSSZESEN:        13 850 000      14 050 000    14 050 000     14 050 000

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy

válhat szükségessé (Ft)
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Immateriális javak 
beszerzése, létesítése

K61
 286
0 
000

286
0 
000

           

Ingatlanok beszerzése, 
létesítése 

K62 1574
802

157
480
2

           

Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése K63                
Egyéb tárgyi eszközök K64                

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése K65                
Meglévő részesedések 
növeléséhez kapcsolódó 
kiadások

K66
               

Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó

K67  115
4197

115
419
7            

Beruházások K6 5588
999

558
899

9 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása K71
6744
219

674
421
9            

Informatikai eszközök 
felújítása

K72
               

Egyéb tárgyi eszközök 
felújítása 

K73
               

Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó

K74 1820
939

 182
093
9            

Felújítások K7 8565
158

856
515

8 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati 
garanciákból és 
önkormányzati 
kezességekből fennálló 
kötelezettségek az 
adósságot keletkeztető 
ügyletek futamidejének 
végéig, illetve a garancia, 
kezesség 
érvényesíthetőségéig                  
ebből:                  

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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3/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi  költségvetését a  határozat  1-4.

mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege 122.082.073 Ft, melyből

aa) Működési kiadások 120.939.073 Ft
ebből:
1. személyi juttatások: 85.181.102 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.277.971 Ft
3. dologi kiadások: 24.480.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások 1.143.000 Ft
ac) Finanszírozási kiadások 0 Ft

b) Bevételi főösszege 122.082.073 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek   18.297.750 Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül: 16.097.750 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek: 0 Ft
4. működési bevételek: 2.200.000 Ft
5. felhalmozási bevételek: 0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek            103.784.323 Ft.

II. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 21 fő, ebből
18 fő közszolgálati tisztviselő, 
3 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

II. a Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi  költségvetése Badacsonytomaj Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
4/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati
Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők  és  főállású  Munka  Törvénykönyve  hatálya  alá  tartozó
munkavállalók  részére 2021. évben bruttó 450.000 Ft/fő/év (azaz bruttó négyszázötvenezer forint/fő/év)
keretösszegű cafeteria juttatást biztosít, mely előbbiekben részletezett juttatásokhoz szükséges összeget a
Badacsonytomaji KÖH 2021. évi költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Wolf Viktória jegyző, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
5/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom.

2. a döntésről az érintetteket tájékoztatom.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
6/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  a Közösségi  színterek  igénybevételi  díjának  felülvizsgálatát
elvégezte,  a  koronavírus-világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében
szükséges  gazdasági  intézkedésről  szóló  603/2020.  (XII.  18.)  Kormányrendeletében  foglaltakra
tekintettel a 2021. évben a díjakon változtat.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
folyamatos

Felelős: Lenner István polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
7/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  a  Magyar  Falu  Program  „Temetői  infrastruktúra  fejlesztése” című kiírás
alapján  támogatást  nyert „A  balatonrendesi  temetőben  urnafal  létesítése” című  pályázathoz
kapcsolódóan  urnafal  építési  munka  kivitelezése  tárgyában  Bódis  Attila  egyéni  vállalkozóval  (8254
Kővágóörs,  Pálkövei  út  2.)  szerződést  köt  bruttó  2.044.059,-  Ft  (azaz  bruttó  kettőmillió-negyvennégyezer-
ötvenkilenc  forint)  összegben,  melyet  1.999.999,-  Ft  összegben  a  támogatási  keret  terhére  a  projektben
elszámolható keret mértékéig, 44.060 Ft összeget a 2020. évi várható pénzmaradvány keret terhére biztosítja és
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Répásné Szabó Berta műszaki ügyintéző
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
8/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. az „Art Technics Bt. kérelme” tárgyában előkészített előterjesztést megismertem.
2. amennyiben a kérelmező a Balatonrendes 300, 299 és 298 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakítási

engedélyezési  eljárás,  a  földmérési  munkarész  megrendelése,  változási  vázrajz  elkészítése,  az  ingatlan-
nyilvántartásba történő átvezetés, és a szükséges ügyvédi megállapodás teljes költségét vállalja, támogatom a
kérelmet  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a  szükséges  engedélyeket,  és  hozzájárulásokat  a  kérelmezőnek  kell
beszereznie.

3. felkérem  Dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvédet  a  telekalakítással  vegyes  megállapodás  elkészítésére,  és
ellenjegyzésére.

4. a  megállapodást  és  a  változási  vázrajzot  aláírom, és  felkérem a Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati
Hivatal illetékes ügyintézőjét a további szükséges intézkedések megtételére.

5. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát a vagyonrendelet
módosítás előkészítésére.

6. felkérem  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét,  hogy  a  kérelmezőt
értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
9/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes  Község  Önkormányzata a  Balatoni  Halgazdálkodási  Nonprofit  Zrt.  nemzetközi
horgászversenyekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
10/2021. (II.11.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

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) megállapítom,  hogy  a  2021.  évi
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben minden települési képviselő eleget tett. 
A vagyonnyilatkozatokat őrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal helyben gondoskodik.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu

