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BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 

Ikt.szám:  67-128/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 16-i rendkívüli nyilvános ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 
          Kuti Istvánné képviselő 
          Lezsák Mihály képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
                       Csabáné Varga Anikó képviselő

Meghívottak:   Soltész Attila  körjegyző 
            Kovácsné A. Katalin jkv.v.
            Perger János   „Rendesi „ Kft. ügyvezetője. 

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket, az  ülést  18.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés  határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 
2.    Balatonrendes szennyvízcsatorna  III.ütem  vonatkozásában közbeszerzési eljárással   
       kapcsolatos  döntéshozatal. 
3. Balatonrendes Község Önkormányzat  2008. I. félévi költségvetési beszámolójának  

 elfogadása. 
4.    Balatonrendes Község Önkormányzat 8/2008. /VI. 3./  költségvetési   rendeletének
       módosítása.  
5.    Körjegyzőség  2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
6.    Falugazdász ügyfélszolgálat biztosítása. 
7. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  6 igen szavazattal egyetértett. 

1. Közbeszerzési Szabályzat módosítása.   

Takács Ferenc polgármester  A közbeszerzési szabályzat módosítására a szabályzat 7. pontjának (2) bekezdésben 
meghatározott a állandó bizottsági tagok munkaviszonyának megszűnése, valamint munkakörének változása miatt 
van szükség az alábbiak szerint:
(2) A Közbeszerzési Bizottság állandó tagja:
- a mindenkori alpolgármester
- a képviselőtestület megválasztásában:  Piros Lászlóné, Kuti Istvánné
- műszaki szakértőként: Epres Róbert helyett a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy 

szervezet képviselője

- pénzügyi szakértőként: Tóth Zsuzsanna helyett a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy 
vagy szervezet pénzügyi munkatársa

A Közbeszerzési Bizottság munkájában tanácskozási joggal meghívás alapján vesznek részt:
- a mindenkori jegyző
- a mindenkori polgármester
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- a beszerzéssel érintett intézmények vagy más szervezetek képviselői

- az önkormányzat gazdasági vezetője
- közbeszerzési szakértő

Véleménye szerint Gosztola  János úr műszaki és pénzügyi szakértőként is megfelelő lenne.

Soltész Attila körjegyző   A Közbeszerzési Bizottság döntése nem köti a képviselő-testületet ez egy véleményező 
szerv, az anyagot előtte a műszaki szakértő is kidolgozza, ez csak javaslattétel, a képviselő-testület ettől függetlenül 
bármilyen döntést hozhat, természetesen  ennek esetleges későbbi jogi konzekvenciáját is ő viseli, a közbeszerzési 
szakértő csak akkor felelős és vállal anyagi garanciát a munkáért /DRV. Zrt. /, amennyiben az általa készített /for-
mai, tartalmi és törvényi előírások figyelembevételével/ vélemény alapján születik döntés nem kizárva esetlegesen 
más sorrendiséget. 
 A Bizottság döntését a testületnek automatikusan nem kell elfogadni. Az előterjesztéshez képest a műszaki és 
pénzügyi szakértőként is a DRV Zrt. részéről egy fő jelenik meg. A határozati javaslatban azt a pontosítást javasol-
ja a testület részére, hogy az utolsó két bekezdés „ műszaki szakértőként a közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
megbízott személy vagy szervezet képviselője”, alatta pénzügyi szakértőként a közbeszerzési eljárás lebonyolításá-
val megbízott személy  vagy szervezet pénzügyi munkatársa, itt ehelyett az szerepeljen, hogy a „beruházás jellegé-
ből adódóan megfelelő szakértő, aki a közbeszerzési eljárással megbízott személy vagy szervezet képviselője”. Zá-
rójelbe, ezt a testületnek kell eldönteni: „nem rendelkezik szavazati joggal de adható részére.” Aki külsősként fel-
kért cég részéről lesz a bizottságban az szavazati joggal rendelkezzen.  

Takács Ferenc polgármester   Ha az általánosságot nézik az így igaz, akkor jó a harmadik és a negyedik bekezdése 
is. Mivel általánosságban módosítják, szerinte ez most elfogadható így. A csatorna  III.ütemében már tehetnek kü-
lönbségeket.

Soltész Attila körjegyző   Konkrétan nem kell, mivel kettő most egy lesz, mivel a DRV Zrt. látja el a műszaki el-
lenőri és a műszaki szakértői teendőket is. A személyekben is lehet változást eszközölni, mivel ez egy tervezet, le-
het külső személy is, amennyiben a képviselő-testület ezt megszavazza. 

Fuchs Henrik alpolgármester    Piros Lászlóné amikor bekerült még képviselő-testületi tag volt, nehogy az legyen, 
hogy nem kíván részt venni. 

Soltész Attila körjegyző   2006-ban volt Közbeszerzési Bizottsági ülés, ahol már nem mint képviselő volt jelen Pi-
ros Lászlóné.

Takács Ferenc polgármester   Kéri a testületet, hogy szavazzon ha a határozati javaslatot változtatás nélkül fogad-
ják el. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül  és 
egy  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

136/2008./IX. 16./ KT. határozatot 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2004.(XI.24.) számú határozatával jóváha-
gyott Közbeszerzési Szabályzatának 7. pontjának (2) bekezdését  az alábbiak szerint módosítja:
(2) A Közbeszerzési Bizottság állandó tagja:

- a mindenkori alpolgármester
- a képviselőtestület megválasztásában:  Piros Lászlóné, Kuti Istvánné
- a beruházás jellegéből adódóan megfelelő szakértő, aki a közbeszerzési eljárással 

megbízott személy vagy szervezet képviselője 

A Közbeszerzési Bizottság munkájában tanácskozási joggal meghívás alapján vesznek részt:

- a mindenkori jegyző
- a mindenkori polgármester
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- a beszerzéssel érintett intézmények vagy más szervezetek képviselői

- az önkormányzat gazdasági vezetője
- közbeszerzési szakértő

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos.

 

2.    Balatonrendes szennyvízcsatorna  III.ütem  vonatkozásában közbeszerzési eljárással   kapcsolatos 
döntéshozatal. 

Takács Ferenc polgármester  A Balatonrendesi  Viziközmű Társulattal közösen a beruházás közbeszerzési 
eljárásának megindításához szükséges dokumentáció előkészítésre került, melynek elfogadása szükséges az eljárás 
megindításához, továbbá szükséges cégek kiválasztása, akik az eljárásban részt vehetnek.
A pályázat kiírásához szükséges a meghívandó cégek megjelölése. 

A  Viziközmű Társulat az alábbi három céget javasolta  meghívni az eljárás során : 
Swietelsky Magyarország Kft.  8200 Veszprém Stadion út 23/b
Horváth ÉP  8360 Keszthely, Sömögye dűlő ipartelep
Sz-L Bau  8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8   

A környéken az alábbi cégek építettek szennyvízcsatornát:
Swietelsky Magyarország Kft  8200 Veszprém Stadion út 23/b
Vízépítő Füred Kft  8230 Balatonfüred, Venyige utca 3.
Horváth ÉP  8360 Keszthely, Sömögye dűlő ipartelep
Colas Dunántúl  8200 Veszprém, Botev út 5.
Sz-L Bau  8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8   

Takács Ferenc polgármester  Gáspár István Víziközmű Társulat Elnöke a Swietelsky Kft-t, a Horváth ÉP. Kft, és az 
SZ-L Bau Kft. mondta.  

Fuchs Henrik alpolgármester   Javasolja az öt vállalkozó meghívását, nem veszítenek azzal, ha többen adnak be 
ajánlatot. 

Takács Ferenc polgármester   Kéri a testület szavazását, amennyiben az előterjesztésben felsorolt öt vállalkozót a 
testület hívja meg. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

137/2008./IX. 16./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzata  „A Balatonrendes szennyvízcsatornázása III. ütem”  tárgyú 
beruházás   Kbt.299 §  (1)  b)  pontja  alapján  lefolytatásra  kerülő  közbeszerzési  eljárásra  az  alábbi 
kivitelezőket hívja meg:

Swietelsky Magyarország Kft  8200 Veszprém Stadion út 23/b
Vízépítő Füred Kft  8230 Balatonfüred, Venyige utca 3.
Horváth ÉP  8360 Keszthely, Sömögye dűlő ipartelep
Colas Dunántúl   8200 Veszprém, Botev út 5.
 Sz-L Bau  8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8   

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Takács Ferenc polgármester   Az Általános feltételekben a 7.pontra tett kérdőjelet, mivel  úgy kell  ajánlatot adni, 
hogy a házi átemelők a 4 db ne szerepeljen benne, csak a gravitációs, a 7.pontban pedig az van, melyet felolvas. 
Minek többlet vállalás ha semmilyen formában nem kerül értékelésre, de benne maradhat. A 8.pontban gépelési 
hiba lehet, a túlvállalás értékének is szerepelni kell a vállalási díjban. A túlvállalás megint olyan, ha úgy értékelik, 
hogy a legalacsonyabb ár, akkor értelmetlen. Az előző pontban benne van, hogy ezt senki nem értékeli pozítivan. 
De benne maradhat. A 13.pontban véleménye szerint úgy kell fogalmazni, hogy többletmunkát nem számlázhat. A 
pótmunkákat viszont, ha elfogadja az önkormányzat mint megrendelő akkor számlázhatja. 

A szerződés teljesítésének feltételei 1.pontban, bele kell írni, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad, hogy minél 
hamarabb kész legyen. Az 5.pontban a szerződés időtartama ez a rögzített utóvizsgálat, nem tudja, hogy mi az.Nem 
tudni, hogy ez mikor van és mit tartalmaz. 

Soltész Attila körjegyző    A beruházásnál a csatornaműt átveszi az önkormányzat és utána van a kötelező garancia. 
Időközi vizsgálatokat tarthat az önkormányzat, pl. besüllyedt az út, ami a kivitelezésből adódik. A szerződés az 
utóvizsgálatig tart. A kiírásban a testület azt is meghatározhatja, hogy pl. visszatartja a teljesítési érték 5 vagy 10 
%-át az utófelülvizsgálatig.

Takács Ferenc polgármester   A 8. 14.pontba odaírta, hogy mi van a megvalósulási tervvel, az előtte vagy utána 
zajlik. A 8.17.pontba a konzultációs kérdésekre, lehetőleg a kedd és a csütörtök legyen  Gáspár Istvánra tekintettel. 

Soltész Attila körjegyző   Ezt a képviselő-testületnek kell eldönteni. 

Takács Ferenc polgármester   Az előbb említett Általános feltételekben ezt ellentmondásosnak tartja, de benne 
maradhat. Az előteljesítés elfogadását bele kellene írni. 

Soltész Attila körjegyző   Ha beleírják, hogy előteljesítést az önkormányzat elfogad és a kivitelező hamarabb 
elvégzi a munkát akkor előbb is kell fizetni.

Takács Ferenc polgármester    Néhány napot kell hagyni a helyszíni bejárásig. A 8.17.pontban a helyszíni bejárás 
szeptember 25-e 10.00. A Gosztola úr nézze át a 7.8 pontban foglaltakat.
Az egyéb feltételek 5.pontja ellentmond a 7. és 8.pontnak.

Takács Ferenc polgármester   Véleménye szerint maradhat ez a rész.
A közbeszerzési eljárásban van egy rossz dátum. 8.7. pontban  2008.szeptember 16. 10.00 óra, ezt már 
elmulasztották. Az ajánlattételi határidőnek meg kell egyezni a felbontás idejével. 
A képviselő-testület egyezteti a határidőket, a szüret miatt is haladni kell az időpontokkal, véleménye szerint 
október 10-ére kellene az ártárgyalást összehívni, ugyanakkor testületi ülést is kell összehívni. 
Október 6-án kellene felbontani a pályázatokat, Gosztola úrnak kell átnézni, hogy a szempontrendszernek 
megfelelnek-e, ez is sok idő. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A Közbeszerzési Bizottságnak is kell idő, hogy átnézze a pályázatokat.

Takács Ferenc polgármester   A képviselő-testületi ülésre Gosztola János DRV Zrt. Beruházási Osztály 
képviseletében meghívásra került, de nem tudott eljönni, ezért javasolja, hogy az időpontokat telefonon 
egyeztessék vele.
A polgármester úr telefonon felhívja Gosztola Jánost és az időpontokat az alábbiak szerint egyezteti: 
19-én mind az öt pályázó megkapná a dokumentációt, a feladás napja szeptember 18-a, a papírok amiket  Gosztola 
úr megküldött ki kell küldeni a pályázóknak 5 példányban, és mellé kell csatolni  a rajzokat, a vízjogi engedélyt. 
Ha megérkezik a jogerős engedély akkor azt. A bejárás szeptember 25-e, 10.00 óra. Az ajánlatok beadása október 
3-a, és a bontás is, minden délelőtt 10.00 órakor lesz.
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Az összes érvényes pályázót meg kell hívni. Gosztola úr két nap alatt átnézi és október 7-én lesz a tárgyalás, aznap 
testületi ülés. Bíráló bizottság 12.00 órakor összeül, a testületi ülés  14.00 órakor lesz, nyertes pályázó kiválasztása, 
október 8-án eredményhirdetés. A szerződéskötés 2008.október 16. 10.00 óra. Munkaterület átadás a szerződés 
hatálybalépését követő 10 napon belül. A szerződés  9.7. pontban lehet, hogy elírás van, ismerteti Gosztola úrral a 
pontot. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy a vállalkozó köteles a kivitelezés során fellépő saját módosításait a műszaki 
ellenőrrel egyeztetni, és a költségeket viselni.  Ha pótmunka merül fel, mi a helyzet. Ha saját maga akar 
egyszerűsíteni, megteheti, de  a költségét viselni kell, ezt még beleírják.   Még talált valamit: a vállalkozó köteles 
teljeskörű biztosítást kötni, kell-e ez, mert elég drága. A tevékenységre kell biztosítást kötni, nem erre. A 
vállalkozó a  tevékenységi körére  biztosítást mutasson be. A teljesítés határideje: november 30.

Fuchs Henrik alpolgármester   A 9.7 pontban ha beírják akkor az ő igénye, de más okból is lehet, hogy módosítani 
kell. 

Takács Ferenc polgármester   Azt úgyis pótmunkában oldják meg, akkor maradjon így, ne írjanak be semmit. 
9.10 pontban beírják ha föld marad, azt beszállíthatják a szeméttelepre. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Azt hagyják meg a tárgyalásra.  

Vállalkozói szerződéstervezetben javasolja a változtatást: 
- 7.7.pontjában határidő:  2010. április 30. és 500.000 Ft összegű biztosíték. 
- 13.3 pont:  „ Vállalkozó köteles – anélkül, hogy korlátozná a saját vagy a Megrendelő kötelezettségeit és 
felelősségét – teljes körű érvényes biztosítást bemutatni, valamint az alkalmazott anyagokra és eszközökre a teljes 
helyreállítási költség mértékéig… „ így javítsák ki, hogy érvényes biztosítást  be kell mutatni. 
Kéri a testületet, szavazzon ha a fent elhangzottakat elfogadja. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül  és 
egy  tartózkodás mellett meghozta az alábbi 

138/2008./IX. 16./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzata a lebonyolítói feladatok ellátásával megbízott  DRV Zrt. /székhely: 
8360 Siófok, Tanácsház u. 7. / „A Balatonrendes szennyvízcsatornázása III. ütem”  tárgyú beruházás 
közbeszerzési dokumentációját előkészítette és az  Önkormányzattal valamint a  Viziközmű Társulattal 
lefolytatott egyeztetésnek megfelelően véglegesítette.

A Kbt.299 § (1) b) pontja alapján lefolytatásra kerülő közbeszerzés dokumentációját

- Ajánlati  felhívást elfogadja.   

-     Ajánlati dokumentáció általános feltételek az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

Általános feltételek: 1.2 pont:  kiegészül: a mondat végén: „előteljesítést elfogad.”  

Az ajánlattételi felhívás feladásának napja: 2008.szeptember 18.
Helyszíni bejárás: 2008. szeptember 25.  10.00 
Ajánlatok beadásának határideje  : 2008. október 3.          10.00 
Ajánlatok bontása: 2008. október 3.          10.00
Ártárgyalás : 2008. október 7.          10.00
Közbeszerzési Bizottság tárgyalása: 2008. október 7.          12.00
Képviselő-testületi ülésen nyertes pályázó

    kiválasztása: 2008. október 7. 14.00
Beadott pályázatok eredményhirdetése: 2008.október  8. 10.00
Nyertes pályázóval szerződéskötés: 2008.október 16. 10.00 
Munkaterület átadás: A szerződés hatálybalépést követő 

             10 napon belül.
A csatornaépítés teljesítési határideje: 2008. november 30.
Beruházás teljesítési határideje: 2009. április 30.
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-Vállalkozói szerződéstervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

 7.7.pontjában határidő:  2010. április 30. és 500.000 Ft összegű biztosíték. 

 13.3 pont:  „ Vállalkozó köteles – anélkül, hogy korlátozná a saját vagy a Megrendelő kötelezettségeit és 
felelősségét – teljes körű érvényes biztosítást bemutatni, valamint az alkalmazott anyagokra és eszközökre a 
teljes helyreállítási költség mértékéig… „ ,
a mondat többi részére változatlan tartalommal és formában kerül elfogadásra. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Lezsák Mihály képviselő    Pontosan és részletesen ki lett dolgozva az anyag, viszont   szavazásnál azért 
tartózkodott mivel, van az anyagban egy bekezdés, melyből kitűnik a jogvitáknál az irányadó az 1959. évi törvény.

Soltész Attila körjegyző    A képviselő úr által említett törvény a Magyar Polgári Törvénykönyv, a bírósági 
eljárásban  az összes polgári ügyet jelenleg is ez alapján bírálják el. 

Lezsák Mihály képviselő   De lehet ez a véleménye.  

3.   Balatonrendes Község Önkormányzat  2008. I. félévi költségvetési beszámolójának  
 elfogadása. 

Takács Ferenc polgármester  Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a 
polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat fél éves helyzetéről. 
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások között az Önkormányzat költségvetésének tervezése 
során  5  fővel  lett  számolva,  melyből  egy  személy  részmunkaidőben  foglalkoztatott.  Az  alapilletmények 
időarányosan teljesültek. Ez a félévet követően módosul, mivel az Önkormányzat döntése alapján mint tulajdonos 
létrehozta a „Rendesi Kft.-t” Második félévtől 1 fő közcélú alkalmazott  bérével kell  számolni,  melynek 90%-a 
államilag  támogatott,  ez  a  bevételi  oldalon  megjelenik.  Részmunkaidőben  foglalkoztatott  bére  időarányosan 
teljesült. 
Jutalom  címén  tervezésre  került  összeg,  mely  a  munkáltatói  jogkör  változása,  illetve  a  dolgozói  állomány 
átcsoportosítása okán a könyvelésben a II. félévben jelenik meg és jellemzően meghaladja a tervezettet.
Egyéb költségtérítés az alpolgármester költségátalányát tartalmazza.
Az állományba nem tartozók juttatásai a polgármester az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, mely jelentős 
megtakarítás  mellett  teljesült,  mivel  a  polgármester  úr  megválasztásától  fogva  nem  vette  fel  tiszteletdíját  és 
költségtérítését. 
Az önkormányzat által fizetett járulékok is időarányosan teljesültek. 
Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére volt szükség: díszhenger, nyugtatömb, népszavazás névjegyzék,  kp.fizetési 
csekk, névjegykártya, postabélyeg került megvásárlásra. Ezen a költségsoron féléves viszonylatban alultervezésre 
került e költségnem, bár a felsorolt kiadások visszafogott volta korántsem biztos, hogy a II. félévben is ismétlőd-
nek, így az időarányos teljesülés nem kizárt.
A folyóirat beszerzés alatt Napló újság került előfizetésre 2008. évre.
Tüzelőanyag költsége gázpalack vásárlását tartalmazza.
Hajtó és kenőanyag beszerzése a Kia tehergépjármű üzemanyagát, motorolaj vásárlást, kenőolaj, kenőzsír kisgépek 
üzemanyagát tartalmazza, mely a II. félévben már nem jelenik meg, mivel a Rendesi Kft. költségeit terheli.
Anyagbeszerzés címén az alább felsoroltak kerültek megvásárlásra: bélyegző, só utakra, virágcsokor, izzósor, hosz-
szabbító, hólapát, villanyszerelési anyag kemencéhez, fűkasza, fűnyíró alkatrész, fűmag, kötél, tisztítószer, pe. zsák 
lakosságnak, damil fej, fenyőpadló padokhoz, kerti csap, festék, vasanyag konténerhez, palánta, horgonyzott lemez 
hirdetőtáblához, tilalmi táblák. Ezen a kiadási soron jelentős eltérés tapasztalható az éves előirányzathoz képest, 
többek között a saját tulajdonú utak(Bányász, Strand) esetében előre nem tervezett fogalmi rendet szabályozó táb-
lák egyszeri beszerzésével járó kiadások.
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Karbantartás, kisjavítás a konténer javítási díját, fűnyíró javítás díját tartalmazza. Itt jelentős a megtakarítás, mivel 
jellemzően a dózer javítás költségei lettek ide betervezve, mely kiadások továbbiakban a Rendesi Kft.-nél jelent-
keznek.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás: riasztók készenléti díját, orvosi rendelő takarítását, hóeltolást, rágcsá-
lóirtást, tereprendezést szeméttelepen, szemétszállítás díját tartalmazza. Ezen költségnemen jelentős mértékű csök-
kenés várható, szintén a Rendesi Kft költségvetésében fognak a jövőben megjelenni. 
A belföldi kiküldetés kompjegy árát (Kia tehergépjármű felülvizsgálata) és népszavazási útiköltség térítést tartal-
mazza.
Reprezentációs költségek között a 2007. év végi karácsonyi  ünnepség áthúzódó számlái, disznóvágás, újévi kö-
szöntő (mely előre nem tervezett kiadás volt) , húsvét, nőnap, ivónap költségei kerültek elszámolásra.
Reklám és propaganda kiadások között a Rendesi lapok nyomdaköltsége, bolt, italbolt hirdetésének költsége, Info 
2008. kiadvány költsége jelenik meg. 
Egyéb különféle kiadás a március 15-i rendezvény zeneszolgáltatásának díját, jegyzőkönyvek bőr kötésének díját, 
kémiai oktatás díját (2 fő részére) tűzoltó készülék ellenőrzésének díját tartalmazza.
Különféle adók díjak között bankköltség, kötelező biztosítás, szeméttelep felügyeleti díja, tagdíjak ( Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége, Kistérség), szennyvízcsatorna III. ütemének vízjogi engedély módosításának díja, pá-
lyázati adatlap díja (Info 2008. kiadvány), vagyonbiztosítás, tulajdoni lap, helyszínrajz díja, felelősségbiztosítás, 
jogi tevékenység díja szerepel. Bár időarányos teljesítést mutat (jelentős megtakarítás mellett), fontos felhívni a 
képviselő testület figyelmét, hogy amennyiben a testületi határozatok alapján a kiadások teljesülnek ezen a költség-
nemen,  (2,7 ha terület belterületbe vonás, kútfúrás) túllépés várható az adók, díjak tekintetében.
 A dologi kiadások összességében nézve időarányosan teljesültek. 
A kiadások között az önkormányzat támogatásértékű hozzájárulást ad a Körjegyzőségnek, a révfülöpi iskolának (itt 
előre nem várható növekedés lehetséges a más napirendi pontban ismertetett /munkaügyi per/ okok miatt), óvodá-
nak, a badacsonytomaji  iskolának (a szabad iskolaválasztás okán a tervezés során 1 gyermekkel lett számolva) 
óvodának, illetve a tapolcai iskolának a tanulók után. 
Az Önkormányzat támogatta a Nabe helyi csoportját, a Rozmaring Ág csoportot, a vesebetegek alapítványát, illetve 
a Balatonrendesi kulturális alapítványt. Pénzeszközt adott át a Probio részére a közmunkaprogramban való részvé-
tel címén. 
Az Önkormányzat  működési  támogatást  nyújtott  a  lakosságnak a csatornaközmű 15%, illetve  25% állam által 
finanszírozott  részével  505e  Ft  értékben.  Ez  a  Magyar  Államkincstártól  való  lehívás  után  kerül  kifizetésre  a 
lakosság részére. 
Módosított előirányzatként szerepel a Rendesi Kft. részére adott alaptőke (68/2008. /IV.25./ Kt. határozat alapján) 
illetve a Rendesi Kft. részére átadott tagi kölcsön (72/2008. /IV.25./ Kt. határozat alapján) összege.
Az önkormányzat által folyósított ellátások összességében nézve időarányosan teljesültek. 
Beruházási kiadásai között a szennyvízcsatorna beruházás III. ütem előiányzata módosításra került. 
Gépek, berendezések között számítógép, illetve fűkasza került vásárlásra, valamint figyelőkút kivitelezése 
is   megtörtént.
Az Önkormányzat alaptevékenysége körében végzett szolgáltatások előirányzata  módosításra került, mivel
a  szeméttelep bevételei a II. félévben nem az Önkormányzathoz kerülnek.
A bérleti díjak előirányzata is módosításra került a Rendesi Kft által fizetett bérleti díj bevétele miatt.
Az önkormányzat helyi adói a tervezetten felül folytak be a teljesítést vizsgálva. Itt megjegyzendő, hogy a
részben az éves adó egyösszegű befizetéséből, részben az elvégzett adóellenőrzésből adódik. Jelenleg is van adó 
a  számlákon, mely még nem került átutalásra a költségvetési számlára.
Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkormány-
 zat  számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve központosított). 
A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak állam
által támogatott része.  A központi előirányzatok a 2008. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása, illetve a 
lakossági közmű állami finanszírozása és a közcélú támogatás.  
Egyéb központi támogatás a 13.h.illetmény elszámolása és az eseti kereset kiegészítést tartalmazza. 
Átvett pénzeszközök között a csatorna III. ütem pályázati összege módosításra került, szintén módosított előirány-
zatként szerepel a víziközmű társulattól való felhalmozási pénzeszköz átvétel. 
Az átvett pénzeszközök között szerepel a közhasznú támogatás, illetve a népszavazásra, időközi polgármester vá-
lasztásra kapott pénzeszköz (721e Ft)
A működési célú pénzeszköz átvételek előirányzata szintén módosításra került, mely a szeméttelep fenntartására 
(Ábrahámhegy és Szigligettől  kapott)  kapott  működési  célú  pénzeszköz.  Az Önkormányzat  támogatást  kapott 
mozgókönyvtári feladatokra, illetve pénzeszközt vett át gázhálózat fejlesztési hozzájárulásként.
Az Önkormányzat pénzkészlete 2008. június 30-án: 17.887e Ft.
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Lezsák Mihály képviselő   Fogalmat szeretne tisztázni, mi a különbség a normatív és a központosított költségvetési 
támogatás között? 

Tóth Zsuzsanna  pénzügyi  előadó  A normatív állami támogatás népességszámhoz vagy feladatmutatókhoz /pl. 
iskolások  száma,   férőhelyek  száma  /  kapcsolódóan  kerül  meghatározásra.  Ez  a   hozzájárulás  felhasználási 
kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatokat, saját döntési jogkörükbe tartozik. 
A központosított támogatások az önkormányzatokat meghatározott feladatra, mutatószámok alapján illetik meg és 
esetükben  felhasználási  kötöttség  is  érvényesül  /pl.  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás,  helyi  kisebbségek 
működési támogatása stb./ 

Kuti  Istvánné  képviselő    Az  önkormányzat  támogatást  kapott  mozgókönyvtárra  és   pénzeszközt  vett  át 
gázhálózatfejlesztési hozzájárulásként. 

Tóth  Zsuzsanna   pénzügyi  előadó   Gázhálózatfejlesztési  hozzájárulást  egy fő  fizetett  be.  Mozgókönyvtárra  a 
kistérségtől kap támogatást az önkormányzat. 

Kuti Istvánné képviselő   Az idegenforgalmi adó tartózkodás után történő fizetése mikor történik meg? 

Tóth  Zsuzsanna   pénzügyi  előadó  Az  adóbevallást  a  tárgyhót  követő  hónap  15-ig  kell  megtenni.  Jelen 
költségvetési beszámoló június 30-ig szól és a vendégforgalom általában júliusban indul meg, az ebből befolyt 
összeg a III. negyedévben jelentkezik.  

Lezsák  Mihály képviselő    Kérdezi,  hogy hány munkanélküli  van  a  községben és  hányan  kapnak rendszeres 
szociális segélyt. 

Soltész  Attila  körjegyző   Aki  munkanélkülivé  válik  kapja  a  támogatást  a  Munkaügyi  Központtól,  mikor  az 
megszűnik  és  amennyiben   regisztrált  volt  elvileg  munkát  kell  felajánlani  a  részére.  Ha  nem tudnak munkát 
biztosítani  akkor  kap rendszeres  szociális  támogatást.  Hogy hány munkanélküli  van nem tudják megmondani, 
mivel nem mindenki regisztráltatja magát. A  Munkaügyi Központ e tárgyban tájékoztatja a hivatalt.   
A képviselő-testületi tagoknak az előbbi kérdésekre a válaszokat a hivatal írásban is megküldi. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetését  22.744e Ft bevételi  és 
27.604 e Ft kiadási főösszeggel fogadják el.

Balatonrendes  Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
az alábbi  

139/2008. /IX. 16./ KT.  ha t á r o z a t o t 

Balatonrendes  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetését megismerte,  22.744e Ft bevételi 
és  27.604 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős:   Takács Ferenc  polgármester 
Határidő: azonnal. 

4.    Balatonrendes Község Önkormányzat 8/2008. /VI. 3./  költségvetési   rendeletének módosítása.  

Takács Ferenc polgármester  Balatonrendes Község Önkormányzatának 8/2008. (VI.3.) számú költségvetési 
rendeletének módosítása az alábbiak miatt szükséges.
A költségvetés tervezésekor előre nem látható kiadásként merült fel, így mos módosított előirányzatként szerepel a 
Rendesi Kft. részére adott alaptőke (68/2008. /IV.25./ Kt. határozat alapján) illetve a Kft. részére átadott tagi köl-
csön (72/2008. /IV.25./ Kt. határozat alapján) összege 5.560e Ft.
Beruházási kiadásai között a szennyvízcsatorna beruházás III. ütem előirányzata módosításra került, eredeti elő-
irányzat 9.000e Ft, módosított előirányzat 13.333e Ft. 
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Az Önkormányzat alaptevékenysége körében végzett szolgáltatások előirányzata (11.000e Ft-ról 7.000e Ft-ra) mó-
dosításra került, mivel a szeméttelep bevételei a II. félévben nem az Önkormányzathoz kerülnek.
A bérleti díjak előirányzata is módosításra került (1.300e Ft-ról 6300e Ft-ra) a Kft által fizetett bérleti díj  bevétele 
miatt.
A féléves beszámoló készítésekor az Államkincstár által közölt adatokkal dolgoztunk, melynél az átenge-
dett központi adók tekintetében módosítás következett be. (11.358 e Ft-ról 10.478e Ft-ra változott.)
A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak állam által támogatott 
része 260e Ft-ról 754e Ft-ra nőtt, előirányzat módosítás szükséges.
 A központi előirányzatok a 2008. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása, illetve a lakossági közmű állami 
finanszírozása és a közcélú támogatás ( 0-ról 1.206e Ft-ra nőtt)
Egyéb központi támogatás a 13.h.illetmény elszámolása és az eseti kereset kiegészítést tartalmazza. (0-ról 261e Ft-
ra nőtt)
Átvett pénzeszközök között a csatorna III. ütem pályázati összege módosításra került, (8640e Ft-ról 0 Ft-ra,) szin-
tén módosított  előirányzatként  szerepel a víziközmű társulattól való felhalmozási pénzeszköz átvétel.  ( 0 Ft-ról 
12.000e Ft-ra.)
A működési célú pénzeszköz átvételek előirányzata szintén módosításra került, mely a szeméttelep fenntartására 
(Ábrahámhegy és Szigligettől kapott) kapott működési célú  pénzeszköz ( 9.000e Ft-ról 2.500e Ft-ra) 

Javasolja, hogy a rendeletmódosítást fogadják el. Kéri a testület szavazását.

Balatonrendes    Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  megalkotta  az alábbi

12/2008. /IX. 16./  r e n d e l e t é t 

az önkormányzat költségvetéséről szóló  8/2008. /VI. 3./ rendeletének módosításáról.
/1.sz.melléklet./  

5.    Körjegyzőség  2008. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Takács Ferenc polgármester  Felkéri  Soltész Attila körjegyzőt a napirend ismertetésére. 

Soltész Attila körjegyző     A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2008.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely 
szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
2008 évben a Körjegyzőség településeinek csökkenése miatt végrehajtott létszámcsökkentés munkakör összevonást 
eredményezett, így egy fő állományban lévő, de nem dolgozó felmentésével és végkielégítésével is számolva lett. 

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaviszonya 2008. február 15-ével szűnt meg, a munkavégzéssel 
nem  járó  felmentési  időt  2007.  november  16-tól  töltötte,  a  részére  kifizetett  felmentésre  jutó  bér,  illetve  a 
végkielégítés a 2008. évet terhelte, összesen 447e Ft. Ezen összegre, illetve a felmentési időre eső munkabérre a 
4/2007.  (II.20.)  Ötm  rendelet  alapján  pályázat  került  beadásra  a  Magyar  Államkincstárhoz.  A  helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igénylés pályázata 
sikeresen nyert, összesen 626e Ft-ot, mely a II. félévben lesz kimutatható.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, ami az ezévi költségvetésben jelenik meg.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült, átfutó 
kiadásként  került  könyvelésre,  így,  bár ezen a címen nem jelentkezik összeg,  átfutó kiadásként  szerepel.  Ez a 
következő beszámolónál már jelentkezni fog számszakilag, de a kiadások mértékét nem módosítja. 
Az étkezési hozzájárulás 2008 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó  6000 Ft 
(hidegétel utalvány), illetve 12000 Ft-tal (melegétel utalvány) lett számolva, nem haladja meg a tervezettet. 
Közlekedési  költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve  a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely  nem a ténylegesen  felmerült  összes  költséget  jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben  foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre.
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Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás került kifizetésre, (mely 1/2001. (XII.28.) 
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra). 
A szociális juttatások címén temetési segély, illetve egészségügyi támogatás került kifizetésre, 
Az  állományba  nem  tartozók  juttatásai  között  1  fő  részére  került  kifizetésre  megbízási  díj   számítógépes 
karbantartásért, illetve a 2007. decemberében megtartott időközi polgármester választás választási bizottságának 
megbízási díjait tartalmazza. Ezen összeget 2007. decemberében bevételi oldalon megkapta a Körjegyzőség.
A munkaadókat  terhelő egyéb járulék az illetmények  után számolt  arányos  járulék,  mely összességében nézve 
időarányosan alakult.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer 
(toll 10 db 2224 Ft értékben, tollbetét 37 db 3870 Ft értékben), bélyegző, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, 
hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár vásárlására volt szükség. Ezen kiadásnem meghaladta 
a tervezettet, ám a 2008. II. félévében már nagyobb mértékű vásárlásra nincs szükség. 
Könyv,  szakkönyv  címén közbeszerzéssel  kapcsolatos könyv,  szociális  igazgatás változásait  tartalmazó könyv, 
illetve pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra 19e Ft értékben.
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 96 e Ft értékben. Ez éves előfizetés, 2009. júliusáig érvényes. 
A  továbbszámlázott  kiadások  a  mobiltelefon  díjait  tartalmazza.  (Ezek  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata, 
Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű 
Társulás,  2008.  II.  félévétől  a  Rendesi  Kft.  is)  A  Körjegyzőség  rendelkezik  a  mobiltelefonoknál  kedvező 
előfizetéssel,  mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás  közötti beszélgetése ingyenes.  Az ezen felüli 
beszélgetések kerülnek továbbszámlázásra.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja (1029e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok szállítási 
szolgáltatása 79e Ft) szerepel. 
A  2008.  évi  elfogadott  költségvetésben  tervezett  postaköltség  féléves  időszakra  vetített  jelentős  túllépése  az 
alábbiakkal  indokolható (melyet  a  Körjegyzőség  a  költségvetési  tervezet  előkészítésénél  nem vett  figyelembe, 
mivel  az előző évi teljesítés adatainak figyelembevételével  készült  az előterjesztés és 2007. évben egyik helyi 
adónem sem került Ábrahámhegy Községben módosításra) 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2008.évben a helyi adónemek adómértékét minden adónemben módosította.
Az adóemelés miatt az adóalanyokat határozattal kellett értesíteni az adófizetési kötelezettségükről. A határozatot 
tértivevénnyel kell kiküldeni. A postaköltség emiatt nagy mértékben megemelkedett.
2008. januárjában a tértivevényes levél ára belföldre 275 forint volt.
1700  adóalany  részére  (telekadó,  építményadó,  idegenforgalmi  adó  építmény  után,  iparűzési  adó)  kiküldött 
határozat postaköltsége 467 500 Ft.
A megnövekedett külföldi ingatlan tulajdonosok száma is eredményezte a tervezett postaköltség túllépését. Attól 
függően, hogy mely országba kerül a levél postázásra a küldemény ára 1000-1200 Ft/db.
Az adóhatóság részéről 50 levél került külföldre kiküldésre. A küldemények ára : 50 x 1200 Ft = 60.000 Ft.
Ugyancsak ezen költségnemek növekedését eredményezte, hogy Ábrahámhegy Önkormányzat Adóhatósága 
adóellenőrzést  kezdeményezett,  mely folyamatos.  Az adóellenőrzésbe bevont  személyek  száma 50 fő volt.  Az 
ellenőrzés során átlagosan három tértivevényes levél került postázásra, melynek ára 150 x 275 Ft = 41 250 Ft.
Balatonrendes  Önkormányzatánál  adóemelés  nem  történt.  Ebből  kifolyólag  postaköltség  növekedéssel  nem 
számolhatunk.  Viszont  Ábrahámhegy  Önkormányzatához  hasonlóan  az  Adóhatóság  ellenőrzést  tartott.  Az 
ellenőrzéssel érintett személyek száma 40 fő volt.
Az ellenőrzés során átlagosan három tértivevényes levél került postázásra, melynek ára 120 x 275 Ft = 33 000 Ft.
Az Adóhatósági feladat ellátása során a két önkormányzat előre nem látható többlet költsége :601 750 Ft
A megnövekedett postaköltség maga után vonja a nyomtatvány és a fénymásolás költségének növekedését is.
A tavalyi  évhez képest változtak postai díjszabások is.  2007.év végén a tértivevényes levelek ára 250 Ft/db, a 
szabvány levelek ára 62 Ft/db volt, 2008. január 1-től a tértivevényes levelek ára 275 Ft/db, a szabvány levelek ára 
70 Ft/db. Az emelés a tértivevényes leveleknél 10 %, a szabvány leveleknél 13 % volt.
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás (21e Ft, és egyéb: Áfa tv. változásaival kapcsolatos előadás díja 20e 
Ft) szerepel.
A díjak,  kezelési  költségek a fénymásolat  nyomatdíját,  illetve  kisebb nyomatdíj  költségű,  Minolta fénymásoló 
üzembe helyezési díját, 319e Ft, bank kezelési költséget, 32e Ft, takarnet használati díjat 9e Ft, illetve IRMA iktató 
rendszer havidíját tartalmazza 80e Ft. 
2007.  I.  félévében  66.166 db  nyomatszám,  2007.  II.  félévben  65.249 db  nyomatszám került  kiszámlázásra  a 
körjegyzőség részére. 2008. I. félévben 56.420 db nyomatszám került kiszámlázásra. Ez az előző év I. félévéhez 
képest  9746  db-bal,  II.  félévéhez  képest  8829  db-bal  csökkent  a  magasabb  nyomatszámú  fénymásolás  díja. 
Kiküldésre került a lakosság részére (nyaralótulajdonosoknak is) a rendezvényterv, illetve a bornapok meghívója. 
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Mivel az elfogadott költségvetési rendeletben a költségmeghatározás (adók, díjak) jelentős csökkenéssel számolt 
közel 50% (építéshatósági jogkör megszűnése, Salföld Község Önkormányzat kiválása) és nem vette figyelembe a 
fentebb említett jelentős számú adómódosításokból eredő nyomatdíjat, így ezen költségvetési soron is megjelent a 
többletkiadás.
A banki kezelési költségnél az előző évek lettek figyelembe véve. Bár a féléves teljesítés 32e Ft majdnem eléri az 
éves tervezettet, ezt kompenzálja, hogy kamatbevételként is jóval magasabb összeg várható az év végén az előző év 
figyelembevételével. (2007. évben 10e Ft eredeti előirányzat, 25e Ft teljesítés szerepelt.) Ennek oka a bankváltás, 
mely  során  az  előző  számlavezető  bankunk  kisebb  banki  kezelési  költségekkel  dolgozott,  ugyanakkor  a 
folyószámlán lévő napi pénzállomány után jelentősen kisebb kamatot fizetett, míg a jelenlegi pénzintézet ugyan 
magasabb számlavezetési díjakat számít fel, de a napi kamatszámítás és a magasabb kamatszint miatt jelentősen 
nagyobb  kamatösszeget  fizet  a  folyószámlán  lévő  pénzeszközeink  után,  így  ezen  tételeket  összesítve 
megállapítható, hogy a jelenlegi számlavezető pénzintézetünk összességében kedvezőbb feltételeket biztosít.
A dologi  kiadások összességében nézve  meghaladják  a  féléves  teljesítés  időarányos  részét,  ám a  II.  félévben 
nagyobb mértékű kiadás nem merül fel.
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére, illetve egy darab számítógép 
vásárlása lett tervezve. 
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, időarányosan teljesült. 
Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok 
ellátásáért kapott bevétel szerepel (100e Ft)
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja, illetve az ehhez kapcsolódó áfa tartozik. Bírság, kártérítés 
címén a várható, előző években kivetett, a Körjegyzőséget megillető építésügyi bírság összege szerepel (147e Ft).
Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás a számlavezető pénzintézet támogatását tartalmazza (100e Ft).
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a már említett létszámcsökkentéses pályázat elnyeréséből 
származó bevétel, mely a II. félévben lesz majd látható.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2008. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 

Összességében  megállapítható,  hogy  a  2008.  I.  félévi  tényleges  bevételek  kiadások  egyensúlyban  vannak,  és 
időarányos teljesítést mutatnak.
A  Körjegyzőség  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek  megfelelően  alakult  a  2008.  I.  félévi  pénzkészlete  is 
(Pénzkészlete 2008. június 30-án : 1025e Ft).

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2008. I. félévi költségvetési teljesítését  18.001 e. Ft 
bevételi és 18.104 e. Ft kiadási főösszeggel fogadják el. Kéri a testület szavazását.

Balatonrendes   Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

140/2008. /IX.  16./ KT.  ha t á r o z a t o t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
2008. I. félévi költségvetési teljesítését megismerte és 18.001 e. Ft bevételi és 
18.104 e. Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila körjegyző 
Határidő: azonnal. 

6. Falugazdász ügyfélszolgálat biztosítása.   

Takács Ferenc polgármester   A falugazdász hálózatot működtető  Veszprém Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal  az önkormányzatok lehetőségeihez és igényeihez igazodóan, még magasabb színvonalon és 
hatékonyan kívánja a továbbiakban feladatait ellátni.  A települési ügyfélszolgálatot  2008.október 1-jétől tudják 
biztosítani, ha az önkormányzat a működésükhöz szükséges és megfelelő infrastruktúrával felszerelt helyiséget és 
szélessávú Internet elérhetőséget bocsát térítésmentesen a Szakigazgatási Hivatal rendelkezésére. 

Javasolja, hogy igényeljék a falugazdász ügyfélszolgálat biztosítását, a helyi könyvtár helyisége erre a célra 
megfelelő.  Kéri a testület szavazását.
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Balatonrendes   Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

141/2008. /IX.  16./ KT.  ha t á r o z a t o t   

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság /székhely:  8200 Veszprém, Megyeház tér 1./ 
28.0/104-7/2008. iktatószámon küldött megkeresésére az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testület igényt tart a falugazdász ügyfélszolgálat biztosítására, 2008.  október 1. napjától. 

A községi könyvtár helyiségét  /Balatonrendes, Fő u. 1. / térítésmentesen bocsátja rendelkezésre erre a célra. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester   
Határidő: azonnal. 

7. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.

Takács Ferenc polgármester   Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok 
együttműködésével a 2000/2001-es tanév során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 
rendszeres anyagi segítséget. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó ösztöndíj rendszer került kialakításra, 
amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei önkormányzat is nyújthat támogatást, 
míg az Oktatási és Kulturális Minisztérium, támogatást biztosít.
Balatonrendes  község  Önkormányzata  2002-ben  csatlakozott  első  ízben  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több balatonrendesi fiatal részesült támogatásban. 
A csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását követően kerül kiírásra a pályázat, melyre a jelentkezéseket 2008. 
október 31-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap (a 2008/2009. tanév második, és a 2009/2010. 
tanév első féléve). A megállapított támogatások a 2009. évi költségvetési évet terhelik.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 

1.A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális 
támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a 
rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat 
helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési 
önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.

2.A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók 
számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat 
által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó 
((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
3.Intézményi támogatás: 
Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban 
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a 
települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 
megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi 
ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2007. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott 
hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói 
juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)
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Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való 
részvétel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. 
mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. 
Javasolja, hogy  csatlakozzanak a pályázat  2009. évi fordulójához.  Kéri a testület szavazását.

Balatonrendes   Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

142/2008. /IX.  16./ KT.  ha t á r o z a t o t   

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  jogszabályoknak  megfelelően  kifejezett  és 

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához. Kijelentjük, hogy az önkormányzat 

a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2009.  évi  fordulójának  Általános 

Szerződési  Feltételeit elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és 

folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Az önkormányzat  kötelezettséget vállal  arra,  hogy az Ösztöndíjrendszer 2009.  évi  fordulója keretében a 

beérkezett  pályázatokról  hozott  döntését  az  OM  Alapkezelő  Felsőoktatási  Pályázati  Osztálya  által 

üzemeltetett  https://www.bursa.hu/telepules  Internet  honlapon  on-line  adatbázisban  rögzíti.  Az 

adatrögzítéssel Illésné Rácz Andreát bízza meg.

Felhatalmazza  Takács  Ferenc  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  polgármesterét,  a  csatlakozási 

nyilatkozat aláírására. 

Felelős:  Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

T á j é k o z t a t ó 
Soltész Attila körjegyző   Állampolgári bejelentés érkezett a Balatonrendes, Strand és Bányász utcák 
vonatkozásában a forgalomkorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatban. Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-
testülete a 16/2008, 50/2008., 110/2008., 130/2008., 131/2008., számú képviselő-testületi határozataiban döntött a 
táblák kihelyezésével kapcsolatosan, melyet egy helyi állampolgár megkifogásolt azzal, hogy a táblák nincsenek 
kihelyezve és kérte a képviselő-testület saját döntésének végrehajtását.  

Takács Ferenc polgármester Az  ülést  20.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 
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