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

Ikt.szám:  42-26/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i  nyilvános ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak:   Takács Ferenc  polgármester    
Fuchs Henrik alpolgármester 
Kuti Istvánné képviselő 
Burbács Barnabásné képviselő 

Távolmaradt igazoltan: Lezsák Mihály képviselő
       Csabáné Varga Anikó képviselő

Meghívottak:   Soltész Attila  körjegyző 
Kovácsné A. Katalin jkv.v.
Balatoni Hajózási  Zrt.  részéről:  Bíró József és Turcsik Gábor.
Tóth Zsuzsanna fogalmazó pénzügyi ügyint. 
Sütő Árpád műszaki előadó 
Gáspár István Balatonrendesi Víziközmű Társulat Elnöke 

Jelen volt továbbá:  Kardos Gábor közkezdeményező.
 Dr. Lugossy Ágnes helyi ingatlantulajdonos

 
Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést   9.30 órakor megnyitja. 

Kuti Istvánné képviselő  Javasolja  elnapolni a rendezvénytervet, mivel a képviselő-testület létszáma nem teljes és 
ezt jó lenne együtt eldönteni.

Fuchs Henrik alpolgármester   Javasolja a 13.napirendet kivenni, mivel már van alapítványa a községnek, továbbá 
Melkovics Pálma ügyét elnapolni, telefonon beszélt nevezettel, aki kérelmet fog beadni az ügyében.

Takács Ferenc polgármester Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Balatoni Hajózási Zrt. megkeresése a Pálkövei uszályrakodó megközelítésének ügyében.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  

2. Körjegyzőség  2009.évi költségvetésének  I. fordulós tárgyalása. 
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző /Írásos előterjesztés készült./

3. Balatonrendes Önkormányzat 2009.évi költségvetés első fordulójának tárgyalása. 
 Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./
4.   Képviselő-testület munkatervének jóváhagyása.
         Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
5.    Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 
          Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
6.     2008.évi  rendezvények elszámolása.
          Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
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7.     Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
          Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
8.    Rendezési Terv módosításával kapcsolatos beadványok megbeszélése, és

érkezett árajánlatok megtárgyalása.
  Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
9. Kommunális szeméttelep ügyében hozott másodfokú döntésről tájékoztató. 
         Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
10. Révfülöpi Általános Iskola társulási szerződésének módosítása, egységes 

szerkezetben történő jóváhagyása.
       Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
11.  Kardos Gábor közkezdeményező közérdekű javaslata. 
         Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
12.  Alapítványok, egyesületek 2009.évi támogatási kérelme. 
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
13.    Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátandó feladatok 
     /házi   segítségnyújtás, családsegítés, étkeztetés / helyzetéről tájékoztató. 
         Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
14.    Gyalogátkelőhely tervezésére érkezett árajánlat. 
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
15. Közvilágítás korszerűsítésére érkezett árajánlat.     
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
16.    Révfülöpi Általános Iskola munkaügyi perével kapcsolatos költségviselés. 
          Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./  
17. Vegyes ügyek.   

Tájékoztató
- a 2008. IV. n.évi képviselő-testületi határozatokról. 
-  a Rendezési Tervvel kapcsolatban elmaradt pályázat benyújtásáról. 
-   Balatonrendes 0169/7 és 0169/8. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről

beszerzett információkról. 
- „Adóparadicsommá válhat Komlóska” című cikk. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  4 igen szavazattal egyetértett. 

1.    Balatoni Hajózási Zrt. megkeresése a Pálkövei uszályrakodó megközelítésének ügyében.

Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzatát megkereste a Balatoni Hajózási Zrt, hogy 
biztosítson lehetőséget, a település Képviselő-testületi ülésén a Pálkövei kőrakodó tárgyában történő hozzászólásra, 
valamint a Képviselő testület ez irányú állásfoglalásának megismerésére.

Megkeresésében a cég előadja, hogy a Balaton egyetlen kőrakodója, szerviz kikötője a Pálkövei kőrakodó, mely a 
súlykorlátozó táblák kihelyezése végett használhatatlanná vált, így a társaság tulajdonában álló 22 közforgalmú 
kikötő biztonságos működtetése ellehetetlenülhet.
Az Uzsabányáról történő kőpótlás 5 tonnás járművel gyakorlatilag megoldhatatlan.
Új kikötő létesítése kivitelezhetetlen, így kérik, hogy a súlykorlátozási tilalmat a Képviselő-testület csak a nyári 
időszakra tartsa fenn.

Kérelmében előadja továbbá, hogy új balatoni szerviz kikötő, egyben kőrakodó tervezési munkái folynak, melynek 
megépülése három éven belül nem várható, ezért kérik ezen időpontig kompromisszumos javaslat elfogadását.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő testületének 16/2008 ( I. 25) számú határozatával döntött arról, 
hogy a Strand utcában, valamint a Bányász utcában súly és sebességkorlátozó táblákat helyeztet ki.
50/2008 ( III. 28) számú határozatával megkereste a közút kezelőjét, Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek 
Körjegyzőjét, hogy a táblák kihelyezésére vonatkozóan járjon el és engedélyezze azok kihelyezését.
110/2008 (V.30 ) számú határozatával Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő testülete módosította  a 
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16/2008 (I. 16) számú határozatát, oly módon, hogy a Bányász utcában csak a sebességkorlátozó táblákat kívánja 
kihelyeztetni, és ezen módosítással kéri  Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőjét hogy a 
hozzájárulását adja meg.Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzője a B55-56/2008 számú elrendelésével 
jóváhagyta a táblák kihelyezését, melyek az elrendelésben szereplő helyre kihelyezésre kerültek, melyek jelenleg is 
szabályozzák az út forgalmát.

Bíró József a Balatoni Hajózási Zrt.képviseletében  Több mint 100 éve létezik a Pálkövei uszály-rakodó, 1996.-ig a 
földrész  a  Magyar  Állam  tulajdonában  és  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  kezelésében  volt.  Az 
önkormányzat  1996-ban megkapta a tulajdonjogot.  Az egész Balatonon ez az egyetlen rakodó.  Ez kiszolgálja a 
Balaton  100  km-ének  partnyi  kőpótlását.  Az  uszályrakodó  az  üdülési  idényben  nem  működik.  Tudja,  hogy 
kellemetlenséggel jár, de 100 esztendeje ez így működik. A súlykorlátozás csak meghatározott időre vonatkozna.
A kikötők karbantartásához sok kő kell, ha nincs engedélyük nem tudják a karbantartást megoldani. A kőszállítás 
időpontja  október 1-től  reggel 8.00 órától este 18.00 óráig, heti 3-4 alkalommal lenne.

Kuti  Istvánné  képviselő   Nem  érti,  hogy  ez  az  ügy  hogyan  került  Balatonrendes  önkormányzatához,  mikor 
Kővágóörs területén van. A Kővágóörsi védegylet elnökét megkereste ezügyben, a súlykorlátozást ne oldják fel. 
Pálkövéhez tartoznak az utak, a Hajózási Zrt. miért nem ott próbálkozik ezzel a kéréssel. A levelük végén ezt írják, 
hogy „… egyben  feloldva  a  bányával  az  ellentéteket.”Ezt  az  ügyet  Balatonrendes  önkormányzatának  nem  a 
Hajózási  Zrt.  beavatkozásával  kellene  megoldani.   Kővágóörs  önkormányzatát  kellene  megkeresni,  mivel 
máshonnan is megközelíthető az uszályrakodó, valamint jelenleg még engedéllyel sem rendelkeznek.

Bíró József a Balatoni Hajózási Zrt.képviseletében   Megkeresték a Kővágóörsi önkormányzatot, támogatnák az 
ügyet, de csak kis szakaszról van szó ami Balatonrendest érinti.  Ez az útvonal érint legkevesebb embert.

Turcsik Gábor a Balatoni Hajózási Zrt.képviseletében     Az 5 tonnás súlykorlátozó táblák jelentik a problémát, 
emiatt kifogásolja az üzemeltetést a Hajózási Hatóság.

Fuchs Henrik alpolgármester  Kővágóörs polgármesterével beszélt, hozzájárulnak a feloldáshoz a szezonon kívül 
leveszik  a  korlátozást.  A  működésből  Kővágóörs  önkormányzata  részesedett  bevételből.  A  40  tonnás  autók 
közlekedése  az  ingatlanokra  hatással  van,  kárt  tesznek  benne.  Maximum  10  tonnás  autók  közlekedésére  lát 
lehetőséget, amennyiben az érintett ingatlan-tulajdonosok hozzájárulnak.

Soltész Attila körjegyző   Bíró József  úr az előbb elmondta, hogy szavaival élve „van egy szervezet” – a nevét nem 
említette -, amely fellebbez vagy fellebbezett a  Hajózási Zrt. kőrakodás működési engedélye ellen.
Nevet nem említett. A fentebbi tevékenység működéséhez többek között szükséges a hatóság engedélye, melynek 
vizsgálati része a megközelítéshez szükséges  útkapcsolat vizsgálata, mely e tekintetben vélhetőleg szakhatósági 
engedély keretében történik. 
Mindezektől  függetlenül  a Közigazgatási  hatósági  eljárás /Ket./   kimondja,  hogy ki  tekinthető ügyfélnek adott 
államigazgatási eljárásban, így álláspontja szerint, mivel  a kőszállítás átmegy egy lakott terület önkormányzati 
útrészén is /Balatonrendes/, így az eljáró hatóságnak ügyféli  jogállást kellett volna megállapítani Balatonrendes 
Önkormányzatának, de minimum felhívni erre a lehetőségre a figyelmét.  Ez  nem történt meg a mai napig és az 
eljárási cselekményekről sem kaptak értesítést. Javasolja, hogy az önkormányzat fontolja meg, hogy tárgyi ügyben 
kezdeményezze-e az eljáró hatóságnál az  ügyféli jogállásának megállapítását.
Másrészt  tudomásunk   szerint  nemcsak  a  pálkövei  belterületi   utakon  ill.  Balatonrendesi   belterületi  utak 
használatával van tehergépjárművel való rakodási megközelítés, hanem a jelenleg hatályos Kővágóörsi Rendezési 
Terv és idevonatkozó térképkivonat alapján  kizárólag külterületi kővágóörsi út, utakról igénybevételével mindkét 
település lakott területének kihagyásával a szállítás megoldhat. 
 Nem tudja, hogy erről a Hajózási Zrt. tud-e vagy tájékoztatta-e a Kővágóörsi önkormányzat, akivel jogviszonyban 
voltak, mivel tőlük bérelték a kikötőnek ezt a részét. Az eladás most történt nem olyan régen.
A tehergépjármű  forgalommal kapcsolatosan Bíró úr elég tágan értelmezte a szállítás gyakoriságát és mennyiségét 
bár álláspontja szerint viszonylag jól behatárolható a későbbiekben várható gépjármű forgalom, melyhez alapul 
kellene venni az előző év vagy előző évek szállított kőmennyiségét /ez a rakodási mennyiség a Hajózási Zrt.nél 
nyilván van tartva a menetlevélen / ennek figyelembevételével és a Bíró úr által elmondott idényjellegű szállítások 
továbbá  napszakon  belüli  korlátozások  ill.  rendelkezésre  álló  jellemző  gépjárműpark   súlybefogadása  alapján 
kiszámítható az átlagban egy napra eső ill. az össz évre eső gépjármű forgalom darabszáma. 

Bíró József a Balatoni Hajózási Zrt.képviseletében  Tulajdonképpen 2-3 évről lenne szó és a kikötő üzemeltetése 
miatt keresték meg az önkormányzatot. A többi kikötő tulajdonosa nincs jelen, a kő zöme nem az övék.
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Soltész  Attila  körjegyző     Megkeresték-e  Kővágóörs  önkormányzatát,  hogy  az  eddigi  önkormányzati 
Balatonrendesi út kiiktatásával egyéb saját önkormányzati  útjain biztosítható-e, vagy a külterületen lévő útjaikon 
biztosítható-e a kőszállítás? 

Bíró  József  a  Balatoni  Hajózási  Zrt.képviseletében    Megkeresték  Kővágóörsöt,  de  ezeket  nem kérték  tőlük, 
ismerik a velejáró dolgokat és sok pénzbe kerülne az ottani úton megoldani és 2-3 évre már nem érdemes.

Takács Ferenc polgármester   Véleménye szerint a Hajózási Zrt.-nek meg kellett volna vizsgálni a kővágóörsi uton 
való szállítás lehetőségét. A Hajózási Zrt.-nek már meg kellett volna nézni az utat, hogy a jelenlegi állapotban 
használható-e vagy kell rá esetleg kavicsot rakni. Nem várhatják el ezt a lakosságtól, ennek csak káros hatásai 
vannak.

Kardos  Gábor  közkezdeményező    Véleménye  szerint  technológia  váltás  a  megoldás,  vasúti 
technológia, /kisteherautókkal vasútra hordani/  a Magyar Tudományos Akadémia környezeti középtávú stratégiája 
és a nemzeti  ásványvagyon  koncepció.  Lényeg az,  hogy minden beépített  magyar  hegyből  völgyből  származó 
nyersanyag a Magyar Állam nemzeti vagyona, oly módon kerüljön feldolgozásra, hogy minél hosszabb élettartam 
és  minél  kisebb környezetterheléssel  járjon.  Szép mólók  épültek permi  vöröskőből  ezeknek az  állékonysága  a 
robbantott kővel szemben nagyobb élettartamú. Ilyen technológia váltás a partvonal  kikötőiben. A hajózásnak is 
egy másfajta volumene merülne fel, de ha még mindig szükséges más módon robbantott kő, ezzel a kombinált 
fuvarozással kellene megoldani. Februárban találkozik a MÁV Zrt. vezérigazgatóhelyettesével, utána pedig 3 hétre 
egy általános MÁV stratégiát is fognak tárgyalni, szállítással kapcsolatban is.
A Hajózási Zrt.-nek ez az átmeneti időszak a legnehezebb hiszen a kőszállításuk áll, az új még nem épült ki, a 
tőkeerős partnerek bevonása segítené a megoldást.

Bíró József a Balatoni Hajózási Zrt.képviseletében  Szép amiket elmondott, de az időtényezővel nem számolt, az 
engedély megszerzése 2-3 év.

Takács  Ferenc  polgármester   Javasolja  megvárni,  amíg  az  üzemeltetési  engedélyre  választ  kapnak,  továbbá 
Kővágóörsi utat vizsgálják meg és utána térjenek vissza e napirendre.
Javasolja, hogy a Strand  utca súlykorlátozását egyenlőre ne oldják fel.  
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
       

1/2009 (I.30)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. /székhely : 8600 Siófok, 
Krúdy u. 2./ kérelmét a Pálkövei uszályrakodó megközelítése ügyében megismerve az alábbiak szerint 
döntött: 
 
A  képviselő-testület a Strand utca súlykorlátozásának feloldását egyenlőre nem tartja indokoltnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Takács Ferenc polgármester 

2.   Körjegyzőség  2009.évi költségvetésének  I. fordulós tárgyalása. 

Soltész  Attila  körjegyző  A  Körjegyzőség  2009.  évi  költségvetésének  részletes  előterjesztését  a  testület  tagjai 
megkapták.  Amennyiben  kérdésük  van  a  költségvetés  tervezetével  kapcsolatban  kéri  a  képviselőket  hogy 
észrevételezzék és szívesen válaszol rá.

A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- 
Ft,  mely  2009.  január  1-től  nem változott,  az  alapilletmények  ez  alapján  lettek  kiszámolva,   13.  havi  bér  a 
koncepcióhoz  képest  tervezésre  került,  csökkentett  mértékben,  mivel  a  Magyar  Kormány  döntött  a  13.h.  bér 
részletekben történő  kifizetéséről.  Emiatt  nőtt  az  alapilletmények  sora.  Az  alapilletményekhez  kapcsolódik  az 
illetménykiegészítés. 
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Nyelvpótlék  3  főnek  lett  tervezve,  mely  a  Ktv  48.§ alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék  a vezetői pótlékot tartalmazza. 
1 fő dolgozó 2009. évben lesz jogosult jubileumi jutalomra (30 év), számára az 1992. évi XXIII.tv. 49/E §- a 
alapján jár a jubileumi jutalom, mely tervezésre került. 

Egy fő feladatkörének munkaköri átcsoportosítására volt szükség. Ennek oka, Salföld Község Önkormányzat 2008. 
január 1-i kiválása miatti létszámcsökkentés, s így a létszámkeret egy fővel alulmaradt a 2008. évi keretszámhoz 
képest. Ezen létszámcsökkentés és a vele járó kiadások is megjelennek a tárgybani anyagban számszerűsítve.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket tartalmazza.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás.
Étkezési hozzájárulás havi mértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint , a 2009 
évnek  megfelelően  6000,  illetve  12000  Ft-tal  lett  számolva,  ez  évben  is  csak  és  kizárólag  az  adómentes 
értékhatáron belül, közterhek nélkül került meghatározásra. 
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét jelenti, mely az 
Szja tv., és az APEH által meghatározott 9 Ft/km-es norma.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás lett tervezve.
A szociális juttatásokba Ábrahámhegy Körjegyzőség hivatalának köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályairól és a 
megillető szociális, jóléti, egészségügyi,  kulturális juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról 
szóló 1/2005. sz.  intézkedés alapján a dolgozók gyermekeinek járó iskolakezdési támogatása tartozik, valamint 
lakáscélú támogatás lett két fő részére tervezve. A lakáscélú támogatás kamatmentes kölcsön,  az részletekben 
visszafizetésre kerül.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulékok.
A dologi kiadásokat az előző év alapján terveztük. Irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték 
illetve irodaszer vásárlása szükséges.
Szabályzatok, nyomtatványok mértéke módosítva lett 10e Ft-tal, a koncepcióhoz képest, figyelembe véve a 2008. 
évet.
Folyóiratok között a Magyar közlöny kerül megvásárlásra. 
Egyéb  üzemeltetés  között  a  postai  feladások  díja,  szolgáltatási  díjak  (  Pl:  étkezési  utalványok  szállítási 
szolgáltatása),  tűzvédelmi  szolgáltatás,  illetve  a  2009.  évben  tartandó  Európai  Parlamenti  választások  dologi 
kiadásai, és egyéb, előre nem látható kiadások kerültek tervezésre (pl:növényvédelmi szolgáltatás díja). 
A karbantartás, kisjavítás a tervezett számítógépes védelem kiépítése miatt nőtt a koncepcióhoz képest 20e Ft-tal.
A postai feladások díja is módosítva lett a koncepcióhoz képest, mivel a 2008. évi tényleges kiadás meghaladta a 
tervezettet, bár a 2009. évre nem terveztek a Képviselő-testületek helyi adó emelést, de a postai szolgáltatások díja 
megnőtt. 
A díjak, kezelési költségek között szereplő fénymásolat nyomatdíj költségének emelését is szükségesnek tartottuk, 
alapul véve a 2008. évet.
Fenti módosítások miatt vált szükségessé az áfa mértékének módosítása is.
A  felhalmozási  kiadások  között  szoftver  vásárlás,  valamint  számítógép  vásárlás  került  tervezésre,  mivel  a 
számítástechnika gyors fejlődése miatt a 2002, 2003 évben vásárolt számítógépek korszerűsítése, illetve biztonsági 
rendszerének kiépítése, esetleges lecserélése szükséges.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik.
Egyéb bevételek között pl. fénymásolás díját, kifüggesztés díját tervezte a hivatal.
A  továbbszámlázott  bevételek  között  a  Mobiltelefon  előfizetés  díja  (Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat, 
Balatonrendes Község Önkormányzat,  Ábrahámhegyi  Víziközmű Társulat, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű 
Társulat stb.), tűzvédelmi szolgáltatás díja illetve az ehhez kapcsolódó áfa tartozik. 
Bírság,  kártérítés  címén  a  várható,  előző  években  kivetett,  a  Körjegyzőséget  megillető  építésügyi  bírság  lett 
tervezve. Ezt az építéshatóság megszűnése miatt várhatóan kevesebb lesz, mint az előző években.
Államháztartáson  kívüli  működési  célú  bevételek  között  a  számlavezető  pénzintézet  által  nyújtott  közérdekű 
kötelezettségvállalás szerepel.
Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Működési  célú  pénzeszköz  átvétel  államháztartáson  belülről  az  egy  fő  esetleges  létszámcsökkentése  miatt 
kifizetésre kerülő végkielégítés pályázati úton történő bevételi forrását tartalmazza
Az Önkormányzatok között felosztandó pénzeszközöknél az államtól kapott körjegyzőségi támogatás 3.600.000 Ft. 
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2008. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve. 
A 2008. évi felelősségteljes gazdálkodást követően pénzügyi megtakarítás címén a várható pénzmaradvány (2008. 
december  31-i  záró pénzkészlet  is)  1063 e  Ft,  mely  összeggel  a  2009.  évi  Körjegyzőségi  támogatás  összegét 
javasolja csökkenteni a hivatal. Az előterjesztés már ezen összeg beépítésével került összeállításra.
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A költségvetési tervezet összeállítása során törekedtünk a gazdasági válság miatti  gazdaságosságra. A közzétett 
KSH adataira támaszkodva a 8%-osinflációval szemben a tervezés során reálérték alatti tervezést terjesztett elő a 

hivatal. Az önkormányzatok körjegyzőség részére átadott támogatása előző évhez képest  5,7%-os változást mutat 
előző évhez képest, az összes kiadás változása pedig mindössze 1,51%-os növekedésben állapítható meg. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, a Körjegyzőség 2009. évi költségvetési tervezetének I. fordulós tárgyalását 
követően  36.449e  Ft  bevételi  és  36.449e  Ft  kiadási  főösszegek mellett  fogadja   el  a  testület.  Kéri  a  testület 
szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

2/2009. ( I . 30. ) KT. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2009.  évi  költségvetési 
tervezetének I. fordulós tárgyalását követően,  36.449e Ft bevételi és 36.449e Ft kiadási főösszegek mellett 
jóváhagyólag elfogadja azzal, hogy a II. fordulóra fentiek mellett készíti elő a Körjegyzőség költségvetését. 

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: 2009. február 15.

3.   Balatonrendes Önkormányzat 2009.évi költségvetés első fordulójának tárgyalása. 

Takács  Ferenc  polgármester Az  Önkormányzat  költségvetésének  tervezése  során  2  fő  munkavállalóval  lett 
számolva, melyből egy személy részmunkaidőben foglalkoztatott, a másik személy közcélú foglalkoztatott, ezen fő 
esetén bevételi oldalon közcélú támogatás is be lett tervezve.
Az étkezési hozzájárulás (hideg étkezési jegy) 2 fő részére 6000Ft/ hónapra lett tervezve.
Egyéb költségtérítés a polgármester, és alpolgármester költségátalányát tartalmazza.
A képviselők tiszteletdíja az elfogadott tiszteletdíjak alapján lett tervezve. 
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az esetleges ápolási díj, közgyógy ellátás járuléka, valamint a cégtelefon után 
fizetendő kifizetői adó.
A  dologi  kiadások  az  előző  év  alapján  kerültek  tervezésre,  levonásra  kerültek  egyes  kiadás  nemeknél  a 
szeméttelepre jellemző kiadások, pl. üzemanyag költség, egyéb anyag beszerzés, mivel ezen tételek a „Rendesi” 
Kft. költségvetésében szerepelnek.
A végleges pénzeszköz átadásoknál a Körjegyzőség támogatása, az iskola, óvoda fenntartói támogatások lettek 
kiszámítva,  valamint  pénzeszközt  ad  át  az  Önkormányzat  a  Háziorvosi  szolgálatra,  orvosi  ügyelet  részére,  a 
Regionális hulladéklerakó részére, illetve a tapolcai mentőállomás támogatására 191/2008.(XII.10.) KT határozat 
alapján,  illetve  alapítványok  támogatására.  (a  14.  napirendi  pontban  szerepeltetett  alapítványi  kérelmek 
előterjesztésben szerepelt, vélelmezett önkormányzati támogatás)
Az Önkormányzat által folyósított ellátások az előző év alapján kerültek tervezésre (pl: rendszeres szociális segély, 
lakásfenntartási támogatás /helyi, normatív/, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)
Felhalmozási  kiadások  között  szerepelnek  az  immateriális  javak,  ezen  belül:  gyalogátkelőhely  tervek, 
környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv, kerékpárút tervek, rendezési terv, ennek összege 6.044 e Ft 
+ Áfa.
Felújítások között a peron felújítása szerepel 2.000e Ft + áfa értékben.
Beruházások között a kútfúrás, játszótér kialakítása szerepel, gépek, berendezések lettek tervezve, ivóvízhálózat 
bővítés  (a  172/2008.  XI.14.  KT.  határozat  alapján).  Az  idei  évben  fog  pénzügyileg  lebonyolódni  a 
szennyvízcsatorna III. üteme, mely szerződés alapján nettó 11.490e Ft, illetve számolni kell a lebonyolítói díjjal is, 
ez 173e Ft + áfa. Tervezni kell a 192/2008. /XII.9./KT határozat alapján a Pálkövei út aszfaltozását is. Beruházások 
összesen 18.559e Ft. + áfa. 
A kiadási  oldalon  tervezett  felhalmozási  kiadások esetében  jelentős  előre  fixen  nem tervezhető,  állami,  EU-s 
forrással számolt az Önkormányzat, mely a bevételi oldalon jelenik meg.
Az alaptevékenység körében számított bevételeknél a lakosság által befizetett  szemétszállítási bevételekre lehet 
számítani (hat hónap figyelembevételével)
Bérleti díjként a Rendesi Kft-vel kötött szerződések alapján lett tervezve a bérleti díj bevétel, fél évre. 
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A  helyi  adók  a  2008.  év  végi  tényleges  befizetések alapján kerültek betervezésre, figyelembe véve a 2008. 
évi jelentős adónem többletet. 
Az átengedett adók a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerületek meghatározásra. 
Kiegészítő támogatás közcélú foglalkoztatott után kapott támogatás.

A  beadott  játszótéri  pályázat  után  80%-os  pályázati  támogatással  számolt  az  Önkormányzat,  illetve  a 
környezetvédelmi program után is nyert pályázatot, ez 242e Ft.
Megállapodás alapján 12.000e Ft-ot vesz át az Önkormányzat  a Víziközmű Társulattól a szennyvízcsatorna III. 
ütem megvalósítására. 

Kuti Istvánné képviselő    A koncepcióhoz képest változás van a költségvetésben, a felhalmozási kiadások nem 
szerepelnek a koncepcióban. A költségvetésben szereplő hitelfelvételt nem tudja támogatni, és ahogy az anyagban 
is megkapták a Rendezési Terv felülvizsgálatához sem lehet pályázatot benyújtani.

Takács Ferenc polgármester  Nem tudja a testület, hogy a Rendesi Kft. milyen bevételt vagy kiadást eredményezett 
a  tevékenysége  során,  a Kft.  vezetőjének Perger Jánosnak a munkaköri  leírásában szerepel,  hogy a képviselő-
testület felé beszámolási kötelezettsége van a Kft. működésével kapcsolatban, felhívta a figyelmét, hogy készítse 
el.

Soltész Attila körjegyző  A költségvetésben a  szeméttelep működésével kapcsolatos bevételek /bérleti díjak, tagi 
kölcsön stb. /  félévre lettek tervezve, mivel a második félévtől a szemétszállítást piaci alapokon működő cég fogja 
végezni.
A felhalmozási kiadásoknál a pályázati lehetőség miatt kerültek betervezésre az ott felsoroltak, mivel  ha mégis 
nyílik  pályázati   lehetőség  valamelyik  célra  akkor  utólag  kell  módosítani  a  költségvetést.   Minden kiadáshoz 
pályázati pénzt lehet tervezni és ez megjelenik a bevételi oldalon.
A költségvetéshez szükséges a „Rendesi” Kft. működésével kapcsolatos elszámolás is.

Takács Ferenc polgármester  A peronfelújítás tervezett költsége  1.667 e. Ft lesz, Áfa-ja  333 e. Ft.
A  Rendezési Terv felülvizsgálatát mindenképpen megoldják, Dr. Bíró Sándor szerint sokkal olcsóbb lesz.

Fuchs Henrik alpolgármester  Az önkormányzat működéséhez hitel felvételére ne legyen szükség.
A Hulladékgazdálkodási Terv, a kerékpárút, a Rendezési Terv esetében az önrésszel kell tervezni. A pálkövei út 
aszfaltozása  50  %-kal  csökken,  ezügyben  Kővágóörs  Polgármesterével  beszélt,  de  döntést  még  nem  tudott 
mondani, mivel nem volt képviselő-testületi ülésük.

Kuti Istvánné képviselő  Kérdezi, hogy a kamatbevételeknél az önkormányzat befektetései jók-e ?

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea  A Raiffeisen Banknál  folyamatosan ismétlődnek, a kamatlábakról ajánlatot kap az 
önkormányzat  ezt a polgármester úrral megbeszéli.  A Badacsonytomaji  Takarék-szövetkezetnél lekötött  betétek 
folyamatosan ismétlődnek, kéthetente jár le az egyik és három havonta a másik betét.

Takács  Ferenc  polgármester   Javasolja,  hogy az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetés  I.  fordulós  tárgyalását 
70.712e Ft bevételi és 70.712e Ft kiadási főösszeggel fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

3/2009. ( I . 30. ) KT. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetés  I. 
fordulós tárgyalását 70.712e Ft bevételi és 70.712e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: 2009. február 15.

4.   Képviselő-testület munkatervének jóváhagyása.
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Takács  Ferenc  polgármester  A  képviselő-testület 2009.évi  munkatervének  javaslatát  a  képviselők 
megkapták  az  alábbiak  szerint,  egyben  tájékoztatja  őket,  hogy  az  együttes  ülés  időpontját  időközben 
meghatározták, amelyre február 9-én kerül sor.  A decemberi ülés időpontjaként 18.-át javasolja. 

Január  30.  9.30.óra  
Jelen ülés napirendjei.

Február 9. együttes ülés 
- Körjegyzőség 2009. évi  költségvetésének elfogadása. 
- Körjegyzőség 2008.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
 
- Ábrahámhegy Körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes
        juttatások felülvizsgálata. 
- Ábrahámhegy Körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyása. 

Együttes ülést követően: 
-   Balatonrendes önkormányzat 2009.évi költségvetés elfogadása./febr.15-ig./ 

Február  27.  9.30 óra. 

 -   MÁV peronmagasításra vonatkozóan egyeztetés folytatása.
- Szeméttelep ingatlanhatárainak rendezése. 
- Hulladékgazdálkodási terv elkészítése. 
-    Rekultivációs pályázattal kapcsolatban érkezett információk. 
- Szociális rendelet felülvizsgálata, közfoglalkoztatási terv elfogadása. 

Március 27.  9.30 óra.

- Balatonrendes Önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.
- Körjegyzőség 2008.évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
- Közbeszerzési Terv elfogadása. /április 15.-ig./ 
-   Rendezési Terv elkészítésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása. 
-    Balatonrendes község forgalmi rendjének felülvizsgálata. 

Április  24.  9.30 óra.

- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.
- Lomtalanítás előkészítése. 
- Tájékoztató a 2009. I.n.évi képviselő-testületi határozatokról.
-    Kerékpár út  nyomvonalának kiválasztása. 
- „Rendesi” Kommunális Szolgáltató Kft. 2009. július hónapot követő működésének

megtárgyalása. 

Május 29.  9.30 óra.   

- Falunap előkészítése. 
-    Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése III.ütem megvalósulásáról beszámoló. 

Június  26.   9.30 óra. 
-  Rendezési Terv kapcsán Településfejlesztési koncepció elfogadása. 

Július  31.  9.30 óra. 

- Beiskolázási segélyek megállapítása. 
-     Elszámolás a 2009. I. félévi rendezvényekről. 
-    Tájékoztató a 2009. II.n.évi képviselő-testületi határozatokról. 
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Augusztus  28.   9.30 óra. 

- Balatonrendes Önkormányzat  2009.I.félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
- Körjegyzőség  2009. I.félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
-    Belsőellenőrzés eredményéről tájékoztató. 

Szeptember  25.  9.30 óra. 

- Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz. 
- Hullám utcai ingatlan további hasznosítása. 

-  Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
 Napirendek: Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
                     Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.

                         Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.  
                          Közérdekű kérdések és javaslatok.      
- Rendezési Terv első fordulóban történő tárgyalása. 

Október  30.   9.30 óra. 

-    Következő évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. /nov. 15-ig./ 
- Tájékoztató a 2009. III.n.évi képviselő-testületi határozatokról. 
- Tájékoztató a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

November  27.   9.30 óra.   

- Bursa Hungarica pályázat elbírálása.
-    Körjegyzőség  2009. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása. 
-  Balatonrendes Önkormányzat 2009. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
-     Körjegyzőség  2010.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.   
-     Balatonrendes Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 
-  Helyi adórendeletek megtárgyalása. 
-  Körjegyzőség  2010. évi kiemelt céljainak meghatározása. 
-  Rendezési Tervvel kapcsolatos lakossági észrevételek megtárgyalása. 
-      Nyugdíjasok napjának előkészítése. 

December  18.     9.30 óra.

-  Képviselő-testület  2010.évi munkatervének jóváhagyása. 
-    Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet felülvizsgálata. 
-    Rendezési Terv elfogadása. 

Javasolja, hogy a munkatervet az előterjesztés szerint fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

4/2009. /I. 30. / KT. h a t á r o z a t 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  2009. évi képviselő-testületi ülések 
„Munkatervét „  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. /I. 31./ rendeletének 
13. §. 3./bekezdése alapján, az előterjesztés szerint elfogadja. 
A „Munkaterv” a jegyzőkönyv  1. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:    Takács Ferenc  polgármester 
Határidő: azonnal. 
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5.    Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  93/2007./XII.22./  számú  határozatában  180.000.-  Ft,  azaz 
egyszáznyolcvanezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a NABE Balatonrendesi csoportja részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  94/2007./XII.22./  számú  határozatában  180.000.-  Ft,  azaz 
egyszáznyolcvanezer  forint  vissza  nem térítendő támogatást  nyújtott  a  Rozmaring  Ág Balatonrendes  Jövőjéért 
Egyesület részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata 18/2008./I.25./ számú határozatában 10.000.- Ft, azaz tízezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesület részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata 114/2008./V.30./ számú határozatában 5.000.- Ft, azaz ötezer forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes Község Önkormányzata  89/2008./IV.25./  számú határozatában 3.000.-  Ft,  azaz háromezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  447.000.-  Ft,  azaz  négyszáznegvenhétezer  forint  vissza  nem  térítendő 
támogatást nyújtott a Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány részére. 

A támogatás kifizetésre került, az elszámolás megérkezett.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  128/2008./VII.25./  számú  határozatában  17.500.-  Ft,  azaz 
tizenhétezerötszáz forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Egészségünkért Közalapítvány részére. 

A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Javasolja, hogy a 2008. évben nyújtott támogatásokról készült beszámolót fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

5/2009. ( I . 30. ) KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évben a 
 NABE Balatonrendesi csoportja részére.  (8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8.),
 Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület (8255 Balatonrendes, Horog u. 7.)
 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesület (8200 Veszprém, Kórház u. 1.)
 Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány (8253 Révfülöp, Iskola u. 5.)
 Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.)
 Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 
 Egészségünkért Közalapítvány (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)
részére nyújtott támogatásokról szóló beszámolót megismerte, azokat elfogadja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.    2008.évi  rendezvények elszámolása.

Takács  Ferenc  polgármester  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  24/2008.(I.25.)  sz. 
határozatával elfogadta Balatonrendes Község Önkormányzat 2008. évi Rendezvénytervét. 
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A 2007. évben megrendezett karácsonyi ünnepség, illetve nyugdíjas karácsony költségei (elszámolás: 2008. január 
4.) Összesen:           59.235.-
Újévi köszöntő rendezvény (elszámolás: 2008. február 11.)           130.000.-
Disznóvágás: (elszámolás: 2008. január 28.)            144.971.-
Nőnap: (elszámolás: 2008. január 28.) 86.361.-
Március 15- ünnepség: (elszámolás: 2008. március 17.) 40.000.-
Húsvét: (elszámolás: 2008. március 28.)  16.405.-

Ivó nap: (elszámolás: 2008. június 03.) 55.036.-
Szüreti felvonulás:           144.000.-
80 éveseknek faállítás:    9.489.-

Mikulás ünnepség, Mindenki karácsonya : 171/2008. (XI.14.) KT. határozat alapján a 2008. évi rendezvénytervben 
szereplő  Mikulás-  és  Karácsonyi  ünnepségek  finanszírozását  úgy  módosította  hogy  a  fenti  ünnepségek  nem 
Önkormányzati, hanem a Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány finanszírozásában valósulnak meg. 

2008.  évben megrendezett  rendezvények tervezett  költsége 885.000.-  Ft  volt.  A pénzügyi  beszámoló alapján a 
rendezvények tényleges költsége 479.857.- Ft volt. A különbség 405.143.- Ft.

Javasolja, hogy a 2008. évi rendezvények elszámolásáról szóló beszámolót fogadja el a testület. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

6/2009. ( I . 30. ) KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2008. évben megrendezett  rendezvények 
tervezett költsége 885.000.- Ft volt. 
A pénzügyi beszámoló alapján 479.857.- Ft bekerülési költséggel elfogadja. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7.     Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.

Takács Ferenc polgármester Az Országgyűlés a vagyonarányos közteherviselés alkotmányos követelménye 
fokozottabb érvényre juttatása érdekében alkotta meg a 2005.évi CXXI. számú luxusadó törvényt.
Az Alkotmánybíróság 444/B/2006. számú határozatával a luxusadóról szóló 2005.évi CXXI. törvényt 
megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság döntéséből következően az önkormányzat által alkotott luxusadó rendelet 
alkotmányellenessé vált.
Javasolja, hogy helyezzék hatályon kívül és fogadják el a rendelettervezetet. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi

1/2009. / II. 3./ r e n d e l e t é t 
a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
/2. sz.melléklet. / 

8.    Rendezési Terv módosításával kapcsolatos beadványok megbeszélése, és
érkezett árajánlatok megtárgyalása.

 
Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 176/2008 (XI.14) számú 
határozata alapján a hivatal beszerezte a Veszprém megyékben székhellyel rendelkező tervezők névsorát, valamint 
árajánlatot kért be.
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A határozat alapján összegyűjtésre kerültek a képviselő-testület elképzelései, javaslatai.
A beérkezett javaslatokat már megismerhették, mivel azok beérkezésüket követően megküldésre kerültek az Önök 
részére.
A lakosság észrevételei panaszai szintén birtokukban vannak. 
A cégek vonatkozásában az alábbi tervező cégek kerültek megjelölésre, akik a fent nevesített határozatban szereplő 
kritériumoknak megfelelnek:

Planteus Kft 8273 Monoszló, Fő u 23.
Völgyzugoly Műhely Kft 2085 Solymár Bimbó utca 20.
Virányi Építész Stúdió 7400 Kaposvár Lasanc utca 1.
City Pluss Bt. 8300 Tapolca, Deák Ferenc u.6 1/1
Horiterv Építészműhely Kft 8295 Taliándörögd, Árendás tér 2 

Az ajánlatkérő dokumentáció a cégek megkeresése előtt megküldésre került Dr. Bíró Sándor úr részére 2009. 
január 13-án , hogy az ajánlatkérő dokumentációval kapcsolatban mondja el véleményét, amennyiben szükséges, az 
javítsa.
A Dr. Bíró Sándor úrnak megküldött dokumentáció a mai napig nem érkezett vissza annak javításával, vagy 
jóváhagyásával, így a cégek felé történő ajánlatkérési dokumentáció megküldése nem történt meg.

Javasolja, hogy a fenti cégektől az árajánlatot kérjék meg. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

7/2009. /I. 30./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzata a Rendezési terv módosítása tárgyában az alábbi tervező cégektől 
kér be árajánlatokat: 

- Planteus Kft 8273 Monoszló, Fő u 23.
- Völgyzugoly Műhely Kft 2085 Solymár Bimbó utca 20.
- Virányi Építész Stúdió 7400 Kaposvár Lasanc utca 1.
- City Pluss Bt. 8300 Tapolca, Deák Ferenc u.6 1/1
- Horiterv Építészműhely Kft 8295 Taliándörögd, Árendás tér 2

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

9.     Kommunális szeméttelep ügyében hozott másodfokú döntésről tájékoztató. 

 
Takács Ferenc polgármester A Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú nem veszélyes hulladéklerakó egységes 
környezethasználati engedély ügyében született elsőfokú határozatot a Basalt Középkő Kőbányák Kft 
megfellebbezte, melynek következtében másodfokú eljárásra került sor.
A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megvizsgálta és a 
mellékletben szereplő 14/4692-15/2008 ügyszámú határozatot hozta, mely megváltoztatta a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 46244/2008 iktatószámú határozatát.
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A hozott döntés jogerős de jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül a Veszprém 
Megyei Bíróságon megtámadható.
A másodfokú határozat az elsőfokú határozat 5.2 pontjában illetve a 11.8 pontjában szereplő határidőket változtatta 
meg 2009 február 15 napjára.
Az 5.2 pont alapján a hulladéklerakóban keletkező gázok kiszellőztetésére vonatkozóan tesz előírást, hogy figyelő 
kutakat kell létesíteni, és azok telepítését igazolni kell.
A 11.8  pont alapján a csurgalék-vízgyűjtő betonjának tömörségét felül kell vizsgálni.

Fentiek alapján a hulladéklerakó az elsőfokú határozat szerinti időpontig (2009. július 15) üzemelhet, amennyiben 
az ügyben hozott határozat alapján a fellebbező bírósági felülvizsgálattal nem él. 

Kardos Gábor közkezdeményező   A közmeghallgatás alkalmával indítványt tett arra, hogy kezdeményezni vállalja 
a bánya közizgatási eljárás 9 hónapos szüneteltetését az országos zöldhatóságnál, a szeméttelep szintén ott zajló 
engedélyezésének  közérdekében  eljárva.  Egyfajta  kényszerítettség,  fenyegetettség  is  megjelent  az  elmúlt 
hónapokban ebben a témakörben. Ha a hatóság helyt  ad a szüneteltetési kérelemnek, amit ügyfélként tett meg, 
akkor ezzel a ténnyel már nehezebb fenyegetni a szeméttelep üzemeltetőjét, tulajdonását. A szeméttelepnek minden 
nap, minden hónap időnyerés ahhoz, hogy egyrészt  a zajló perek nyugvó pontra jussanak, másrészt a bevételi 
terveit hozhassa, a rekultivációra vagy módosított profilra áttérhessen. Az idő nagyon fontos tényező. Vélemények 
szerint  a szüneteltetés  nem a valóságtól  elrugaszkodott,  meg lehet  kísérelni,  Dr.  Ujfalusy Éva ügyvédnővel  is 
beszélt e témakörben. Ezután született meg az indítvány amit elküldött  a körjegyzőségnek, / 3. sz. melléklet. / 
Ujfalusy ügyvédnőnek, Bicsérdi Miklósnak Tapolca Város tanácsosának, az országos zöldhatóságnak, benyújtotta 
a Környezetvédelmi Miniszter úrnak.

Vállalta  még,  hogy  ügyfélként  bejelentkezik  az  országos  zöldhatóságnál  a  hulladéktelepi  eljárásban  is,  erre 
határidőben belül választ kell adni. Külön hangsúlyt  fektetett arra, hogy kerülő út nincs a szeméttelephez, a régóta 
használatos út viszont legyen kisajátítás tárgya.

Harmadik ígérete az volt, hogy 2009. december 31-ig hosszabbítást kezdeményez  a hulladéklerakó működésére, 
vagy más formában tevékenység átrendezésére. Erre rögtön választ kapott a közmeghallgatáson, hogy erre nincs 
lehetőség.   Valamint  ígérte,  hogy  kisméretű  szemétszállító  teherautók  piackutatása  során  elkezd  keresni 
partnereket, de már ajánlottak egy-két márkát.

Soltész  Attila  körjegyző Figyelemreméltó  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőség 14/4692-15/2008.sz. határozatának indoklása, mely szerint  a hulladéklerakótól mintegy 700 m-re 
DK-re található Balatonrendesi- vízműkút vízminőségét,  elsődlegesen nem a vízválasztó túlsó  /északi/  oldalán 
található hulladéklerakó területéről esetlegesen talajvízbe szivárgó csurgalékvizek, hanem a vízválasztó balatoni 
oldalán  –  közvetlenül  a  vízműkút  felett  található  homokkőbányában  folytatott  bányászati  tevékenység 
veszélyeztetheti.  A bánya engedélyezésénél célszerű  erre felhívni az engedélyező hatóság figyelmét, hiszen ezt 
már egyszer tényként megállapították.

Fuchs Henrik alpolgármester Dr. Ujfalusy Éva ügyvédnőt meg kellene bízni az önkormányzat jogi képviseletére a 
bánya területnek a birtoklása ügyében, illetve a szeméttelepnek a megközelíthetősége ügyében. 

Takács  Ferenc  polgármester    Javasolja,  hogy   a  bánya  területnek  a  birtoklása  ügyében  bízzák  meg  a  jogi 
képviseletre Dr. Ujfalusy Éva ügyvédnőt. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

8/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Basalt Középkő Kőbányák  Kft. 
/székhely : Uzsa, Lázhely u. 1. /  által  a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft.-ével  
/székhely: Balatonrendes, Fő u. 1. / szemben Tapolca Város Jegyzője előtt folyó 2/29./2009. 
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számú  „A  szemételhelyezés  a  Balatonrendes  0139  hrsz-ú  ingatlanon  „  tárgyban  indított  eljárás 
ügyében megbízza Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet /székhely:  9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6./, hogy 
az önkormányzat és  a „Rendesi” Kft. a jogi képviseletét lássa el.

A  „Rendesi „ Kommunális és Szolgáltató  Kft.  a Balatonrendesi önkormányzat tulajdonát képezi.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő:  2009. február 28.

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy  a szeméttelep megközelíthetősége ügyében is adjanak megbízást az 
ügyvédnő részére. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

9/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Basalt Középkő Kőbányák Kft. /székhely: 
8321 Uzsa, Lázhegyi u. 1. / által Balatonrendes Község Önkormányzatával szemben Tapolca Város 
Jegyzőjénél indított  2/32/2009. számú birtokvédelmi eljárási ügyben, melynek tárgya a Balatonrendesi 
Kommunális  Szeméttelep /0239 hrsz.-ú  úton keresztüli/  megközelítése,  megbízza  Dr.  Ujfalusy  Éva 
ügyvédet /székhely:  9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6./  hogy  az önkormányzat jogi képviseletét 
ellássa.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: 2009. február 28. 

Fuchs  Henrik  alpolgármester   Javasolja  megbízni  az  ügyvédnőt  az  állítólagos  bányaterület,  amit  jelenleg 
használnak elbirtoklási eljárásának megindítására, valamint a jelenleg útként használt ingatlan kisajátítási eljárását 
kezdeményezze az önkormányzat. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy  a bányaterület ténylegesen önkormányzat által használt részének 
elbirtoklási eljárására adjanak megbízást az ügyvédnőnek. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

10/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Tapolcai Földhivatali 
nyilvántartásban Balatonrendes 0139 hrsz-ú „kivett anyagbánya,  erdő, gyep, 
és kivett bányatelep „megnevezésű  bányaterület  ténylegesen az önkormányzat
által használt részének  elbirtoklási eljárását a Tapolcai Városi Bíróságon indítsa
meg. 
Fenti ügyben megbízza a kereset benyújtására Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet 
/székhely: 9700 Szombathely,  Széchenyi u. 4-6./ továbbá arra, hogy az 
önkormányzat  jogi képviseletét teljeskörűen  ellássa.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: 2009. február 28. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a kommunális szeméttelepre vezető út kisajátítását kezdeményezzék 
és a kisajátítási eljárásra bízzák meg az ügyvédnőt. Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

11/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testületének szándékában áll
a 0139 hrsz-ú jelenleg az önkormányzat által útként használt területrészt – amely a 

   kommunális szeméttelepre vezető út - kisajátítás jogcímén kezdeményezi.

 Fentiekhez  önkormányzati érdek megvalósítása fűzödik, nevezetesen a kommunális 
 szeméttelep  - Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú -, amely  Balatonrendes Önkormányzat tulajdonát
 képezi és amelynek  megközelítése  a Balatonrendes 0139 hrsz-ú  ingatlanon keresztül lehetséges. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: 2009. február 28. 

Takács Ferenc polgármester    Javasolja, hogy a fent hozott döntéssel kapcsolatban a kisajátítási eljárást indítsák 
meg. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

12/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 0139 hrsz-ú
jelenleg az önkormányzat által útként használt területrész- amely  a kommunális 
szeméttelepre vezető út -  jelenleg Balatonrendes 0139 hrsz-ú „kivett anyagbánya, erdő, 
gyep, kivett bányatelep” megnevezésű ingatlannak a kisajátítási eljárását megindítja
a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségénél
/székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. / 
A képviselő-testület megbízza Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet /székhely: 9700 Szombathely, 
Széchenyi u. 4-6./, hogy  az önkormányzat jogi képviseletét ellássa a fenti kisajátítási
eljárásban. 
 A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: 2009. március 10.

10.    Révfülöpi Általános Iskola társulási szerződésének módosítása, egységes 
szerkezetben történő jóváhagyása.

 
Takács Ferenc polgármester 
A Révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító Társulás 1998. január 1-től került létrehozásra. Az eltelt idő alatt 
egyrészt a jogszabályi változások, másrészt a társulás működése során előállt változások, a társulási megállapodás 
elavultsága,  valamint  a  belső  ellenőr  vizsgálati  megállapításai  miatt  (alapító  okirat  és  társulási  megállapodás 
összhangjának biztosítása) szükséges volt a társulási megállapodás felülvizsgálata.
A Társulási Tanács 2008. december 11-i ülésén jóváhagyta az egységes szerkezetbe foglalt társulási szerződést, 
mely érvényességéhez minden társulási tag jóváhagyása szükséges. 
Egyben tájékoztatom, hogy Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2008. december 15-én a társulási szerződést 
jóváhagyta.

Soltész Attila körjegyző  A Társulási Szerződés 8.1. pontja nem értelmezhető és gyakorlatban megvizsgálandó, 
eszerint  a  tanács  tagjai  a  társult  önkormányzatok  mindenkori  polgármesterei  és  a  költségvetési  hozzájárulás 
arányában rendelkeznek szavazati joggal, míg a 8. 3 pont szerint : határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele 
jelen van. Ez nem értelmezhető, mert vagy több mint a fele és akkor személyre van meghatározva, ha pl. vannak 
tízen akkor  hat főnél már megfelelő. Ha viszont a 8.1 pontot nézzük, akkor minden egyes szavazati jogot át kellene 
számolni a hozzájárulás mértékével. Egy polgármester nem biztos, hogy egy szavazati joggal rendelkezik, hanem 
egy egésznél kevesebbel. 
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Takács Ferenc polgármester  Javasolja,  hogy a Társulási Szerződést egységes szerkezetben foglaltan jóváhagyni 
szíveskedjen a testület. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

13/2009. /I. 30./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító 
Társulási Tanács által 2008. december 11-i ülésén jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt társulási 
szerződést megismerte. A benne foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik alpolgármester  Javasolja, hogy kérjék meg a Révfülöpi Intézményirányító Társulástól, hogy milyen 
szavazati arányban szavazhatnak. Erről tájékoztassák az önkormányzatot, mint társult tagot minden év elején, a 
társulási szerződés 8.1. pontjában foglaltak szerint.

Takács  Ferenc  polgármester   Kéri  a  testületet,  hogy  szavazzon  amennyiben  egyetért  az  alpolgármester  út 
javaslatával.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

14/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete kéri a Révfülöpi
Általános Iskola Intézményirányító Társulási Tanácsot, hogy Balatonrendes
Önkormányzatát – mint társult tagot -, tájékoztassa a Társulási Szerződés
8.1. pontjában foglaltak szerint arról, hogy Balatonrendes Község milyen szavazati
arányban szavazhat a társulás ülésein.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.

11. Kardos Gábor közkezdeményező közérdekű javaslata. 
 
Takács Ferenc polgármester   A mai testületi ülésre beadott anyagot nem tárgyalja a testület, amennyiben Kardos 
Gábor hozzá kíván szólni megadja részére a szót.

Kardos Gábor közkezdeményező   Információ szükséges ahhoz, hogy egy esetlegesen alakítandó közalapítványban 
vállalnának-e szerepet az itt élő ingatlantulajdonosok. A közalapítványt olyan célból javasolja megalapítani, -  a 
gazdasági válság mélyülése kapcsán - ne csak kulturális, az itt lakók szociális ügyében is legyen forráslehetőség. 
Ennek a feltérképezésére javasolja, hogy a településen működő civilszervezetek bevonását.   

Fuchs Henrik alpolgármester  Az önkormányzatnak már van alapítványa, a Balatonrendes Kultúrájáért Alapítvány, 
véleménye szerint abba kell beszállni a külső segítségekkel.

12.         Alapítványok, egyesületek 2009.évi támogatási kérelme. 
 
Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testülete 2008. évben az alábbi szervezeteket támogatta:
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Sor-
szám:

Megnevezés Támogatás Ft-ban

1. NABE Balatonrendesi Csoportja 180.000.-
2. Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület 180.000.-
3. Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete 10.000.-
4. Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány 5.000.-
5. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola 3.000.-
6. Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány 447.000.-
7. Egészségünkért Közalapítvány 17.500.-

Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testülete a 190/2008. (XII.9.) KT. határozatában arról döntött, 
hogy a NABE Balatonrendesi Csoportját, illetve a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesületet 
200.000-200.000Ft összeggel támogatja a 2009. évben. 

Fentieken túl az alábbi szervezetek nyújtottak be támogatási kérelmet
Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)
Veszprém megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” (8200 Veszprém, Almádi u. 36.)

Az Önkormányzat 2009. évi koncepciójának tárgyalásakor alapítványok támogatása címén 700.000.- Ft összeget 
biztosított. 
(Tájékoztató  adat:  a  szeméttelep  2008.  I.  félévi  (01.01-06.30.ig)  nettó  árbevétele  6.785.744.-  ,  annak  4%-a 
kerekítve: 271.000.- Ft.)

Javasolja, hogy  a közalapítványt  271.000 Ft-tal támogassák. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

15/2009. ( I . 30. ) KT. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   2009.  évben  a  Balatonrendes  Kultúrájáért 
Közalapítványt (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)    271.000 Ft összeggel támogatja. 

A képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  egyben felhívja  a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2009. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kuti Istvánné képviselő   Az önkormányzat két civilszervezetet támogat, akiktől rendezvénytervet kér, furcsának 
találja, hogy a közalapítvány nem tesz le semmilyen munkatervet.
A  mentőszervezet  támogatásával  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  támogatja  a  mentőállomás 
megépítését, emiatt egyéb támogatást most ne nyújtsanak a részükre.

Takács Ferenc polgármester   Egyetért  a képviselőasszony által elmondottakkal, felteszi szavazásra.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

16/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testületének döntése szerint
a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány”-t  /székhely :  8200
Veszprém, Almádi u. 36. / támogatási kérelmét megvizsgálta és az alábbiak
szerint döntött:
Balatonrendes Önkormányzata a Tapolcai Mentőállomás építéséhez lakosság-
arányosan hozzájárulást nyújtott  159.000 Ft összegben a 191/2008. /XII.9./ 
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KT. határozata alapján, de tekintettel anyagi helyzetére 2009. évben
a Mentőszervezet részére egyéb támogatást nem tud nyújtani.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.

13.   Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátandó feladatok 
            /házi   segítségnyújtás, családsegítés, étkeztetés / helyzetéről tájékoztató. 
 
Takács Ferenc polgármester
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  186/2008./XII.9./  számú  határozatával  döntött  arról,  hogy  a  tárgybani 
feladatokat  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  megalapításra  kerülő  költségvetési 
intézmény  keretében  biztosítja  a  2009.  évi  költségvetésben  foglalt  állami  normatíva  csökkentés  által  okozott 
nehézségek miatt.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 2009.január 1-től létrehozta a Balaton-felvidéki Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot,  melynek  keretében  a  községben  élők  számára  az  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás, 
családsegítés a továbbiakban is folyamatosan elérhető.
2009.  január  8-án  került  a  fentiekkel  kapcsolatos  feladategyeztető  megbeszélésre.  Balatonrendes  község 
tekintetében a szociális gondozói feladatokat továbbra is a feladatot eddig elvégző dolgozó kapta.

Soltész Attila körjegyző   A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával nem került megkötésre társulási 
megállapodás,  mivel  a  Társulás   álláspontja  szerint  a  Képviselő-testületi  határozatok  alapján  feladatátadási 
szerződés keretében kerülnek ellátásra a fenti feladatok.
Badacsonytomaj Város Jegyzőjével egyeztetett és kezdeményezte,   hogy  megállapodás kerüljön megkötésre, 
hiszen annak keretében képet kapnánk arról, hogy mik a kötelezettségeink és mik az esetleges ellátandó 
polgármesteri feladatok /egyes munkáltatói jogkörök átadása, beszámoltatás, és pontos munkaköri leírása a 
feladatoknak./  

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

14. Gyalogátkelőhely tervezésére érkezett árajánlat. 
 
Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2008 (XI.14) számú 
határozata alapján árajánlat került bekérésre a Balatonrendes Községben létesítendő gyalogátkelőhelyek 
tervezésére.
Az ajánlatkérés három cégtől került bekérésre, melyek közül a Pannonterv Kft adott csak ajánlatot.
Az árajánlat nem részletezi, hogy a megadott árajánlat csak és kizáróan a tervek elkészítésére vonatkozik, vagy 
tartalmazza az elkészítés során az egyeztetés, hatósági egyeztetés, valamint az engedélyezés során megfizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjat is, ezért a cégtől e-mail formájában ezen kérdés feltevésre került.
A cég válaszában tájékoztatott, hogy a díj tartalmazza a tervezés során felmerülő egyeztetési költségeket, de a 
hatósági engedélyezés díját nem.
A hatósági engedélyezés díja a 26/1997 (XII.12) KHVM rendelet rendelkezései alapján: 120 600 Ft 

Soltész Attila körjegyző   A műszaki ügyintéző elektronikus úton megkereste a céget, hogy az ajánlat 
részét képezi-e a tervezői költségvetés elkészítése.

Sütő Árpád műszaki előadó  A  cég válaszolt a megkeresésre és válaszában nyilatkozott, hogy a tervezői 
költségvetést az árajánlat tartalmazza.  

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy 2009. február 27-én  9.00 órakor helyszíni bejárás során pontosítsák a 
dolgokat. A Pannonterv Kft. ajánlatával szemben elviekben a képviselő-testületnek nincs kifogása. Utána kell nézni 
annak, hogy hová lehet tenni a gyalogátkelőhelyet és annak meghatározása után lehet a többi dologgal foglalkozni. 
Kéri a testület szavazását.  
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi
  17/2009. /I. 30./ KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyalogátkelőhelyek tervezésére a Pannonterv 
Kft (8200 Veszprém Jutasi út 21.) által benyújtott árajánlat elfogadásától nem zárkózik el, de pontosítja, 
hogy   a 350.000 Ft+Áfa  összegű  árajánlat teljeskörű tervezést: gyalogátkelőhely, megvilágítás, 
járdakapcsolat, és tervezői költségvetést is tartalmaz.

A képviselő-testület az árajánlatot azzal a kitétellel fogadja el, miszerint az árajánlatban szereplő összeg 
kiegyenlítésére csak  jogerős létesítési engedély birtokában kerülne sor.  

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

15.  Közvilágítás korszerűsítésére érkezett árajánlat.     
 
Takács Ferenc polgármester 
A Balatonrendes Községben működő 35 db higanygőz lámpa cseréjére szükséges, mivel azok fényereje a 
közbiztonságot, valamint a biztonságos gyalogos közlekedést sem segítik elő.
Az izzók cseréjére  érkezett 2 db árajánlat.
Az ajánlatokkal kapcsolatban elmondható, hogy nem kell azonnal fizetni a korszerűsítést, hanem a későbbiekben 
azokat részletben a rendszer karbantartási díjában kerülnek elszámolásra. Az EH- SZER Kft ajánlata alapján 
lehetséges a korszerűsítés egyszeri díjának megfizetése.
A szerződések alapján az alábbi különbségek fedezhetőek fel: 
-Hálózatkorszerűsítés elvégzésére vállalt határidő.
-Rendszerfejlesztés megfizetésének időtartama.
-Hálózatfejlesztés díja.
-Szerződésszegés esetén eljáró bíróság.
-Az EH-SZER szerződése a közvilágítási lámpatestek cseréjére és karbantartására javítására vaonatkozik, viszont 
az RFV Nyrt ajánlata a beszerzendő villamos energiára is. 

EH-SZER Kft ajánlata: egy összegben történő kifizetés esetén:  2 600 000 Ft+Áfa
-egy éves részletfizetés esetén: 232 225 Ft/hó
-kettő éves részletfizetés esetén: 123 609 Ft/hó 
-három éves részletfizetés esetén: 87 604 Ft/hó
-négy éves részletfizetés esetén: 69 754 Ft/hó
-öt éves részletfizetés esetén: 59 158 Ft/hó 

A szerződés esetén a jelenlegi díj a megtakarítással kerül csökkentésre, mely az alábbi a 2008 évi díjjal számolva 
( becsült 2009 évi megtakarítás +4%): 312 614 Ft /év amely tartalmazza az Áfát, és a 2008 teljes évre került 
kiszámításra.

Fentiek alapján az alábbi megközelítő adatok számíthatóak: jelenlegi megvalósítás mellett éves 4% 
díjnövekedéssel: 
-Kivitelezés befejezését követő egy év elteltével: 325 119 Ft
-Kivitelezést befejezését követő két év elteltével: 663 242 Ft
-Kivitelezést befejezését követő három év elteltével: 1 014 890 Ft  
-Kivitelezést befejezését követő négy év elteltével: 1 380 604 Ft
-Kivitelezést befejezését követő öt év elteltével: 1 760 947 Ft

A szerződés szerinti ütemezések esetén az alábbi összegbe kerül a fejlesztés az Önkormányzatnak: ( Bruttó)
-Kivitelezést követő azonnali kifizetés esetén: 3 120 000 Ft 
-Kivitelezés befejezését követő egy év részletfizetéssel: 3 344 040 Ft
-Kivitelezést befejezését követő két év részletfizetéssel: 3 559 940 Ft
-Kivitelezést befejezését követő három év részletfizetéssel:3 784 493 Ft  
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-Kivitelezést befejezését követő négy év részletfizetéssel:  4 017 830 Ft
-Kivitelezést befejezését követő öt év részletfizetéssel: 4 259 376 Ft

A beruházás százalékos megtérülése öt év alatt: megtérülés:1 760 947 Ft ( Bruttó)
-Kivitelezést követő azonnali kifizetés esetén: 56,44%
-Kivitelezés befejezését követő egy év részletfizetéssel: 52,65 %
-Kivitelezést befejezését követő két év részletfizetéssel: 49,47 %
-Kivitelezést befejezését követő három év részletfizetéssel:46,53 %  
-Kivitelezést befejezését követő négy év részletfizetéssel:  43,83 %
-Kivitelezést befejezését követő öt év részletfizetéssel: 41,34%

Az RFV Nyrt  ajánlata:
35 db HG 80W lámpatest cseréje, közvilágításai hálózat karbantartása illetve szükség szerinti javítása, és áram 
beszerzése a nyitott energiapiacról. 
A szerződés 10 évre szól, melynek felbontása esetén a fejlesztések fennmaradó értékét meg kell a cég felé téríteni.
Az ajánlat 2009 évre vonatkozóan éves szinten 2 772 660 Ft (nettó) költséget jelez előre melyből Kfix bázis 
megnevezésű tétel vonatkozásában 2 % kedvezményt biztosít tehát a kifizetendő előre jelzett költség:2 752 773 Ft , 
mely a szerződés 4.8 pontja alapján havonta változhat, így kevésbé kiszámítható.

Összehasonlítás képen az alábbi adatokat javaslom figyelembe venni: ( Bruttó)
E. ON 2008 évre kifizetett közvilágítási áramdíj, illetve karbantartási díj: 2 548 630 Ft
RFV Nyrt 2009 évre adott ajánlata kedvezménnyel csökkentve: 3 303 328 Ft

Számolva azzal, hogy a E.ON jelenleg a tavalyi évhez képest 4 % -os áremelést épített díjaiba a várható 2009 évi 
díj évközi díjemeléssel nem számolva: 2 650 575 Ft     
RFV Nyrt ajánlat becsült értéke, és az EON jelenlegi díjai közötti különbözet  
2009 évben: 543 961 Ft +Áfa =652 753 Ft 

Figyelembe véve, hogy a különbözetből, ha levonjuk a korszerűsítés költségét , mivel azt az E.ON árai nem 
tartalmazzák a különbség csökken ugyan, de a tíz éves futamidő alatt beruházás ára megkétszereződik és ezen 
számításnál az infláció, mint kiszámíthatatlan tényező nem került számításba véve.   

A község vonatkozásában közvilágítási hálózatra vonatkozóan érdemes figyelembe venni, hogy a rendszeren több 
nagy fogyasztású megfelelő fényerőt biztosító lámpatest üzemel. 
Balatonrendes Községben 132 db lámpatest üzemel az E.ON tájékoztatása szerint, melynek összes teljesítménye:
14,106 kW  

A teljesítmény illetve az áramfogyasztás csökken a korszerűsítéssel. A jelenlegi 35 db lámpatest cseréjével a 
lámpák teljesítménye összesen 12,494 kW-ra csökken, mellyel egyenesen arányos az áramfogyasztás csökkenése 
is.
Ez a megtakarítás a jelenlegi áramfogyasztás 11,4 %-át jelenti.
A községben üzemel továbbá 90 db 100 W névleges 117 W tényleges teljesítményű lámpatest, melyek a község 
közvilágítási energiaigényének nagy részét felhasználják a cseréjükkel az áramfogyasztást a nagy mértékben 
lehetne csökkenteni.
A lámpák fogyasztása csökkenthető lenne becsült 5, 002 kW teljesítménnyel, mely a villamos energia számlában 
további 80-100 e Ft megtakarítást jelentene havonta. 
A csökkentés mértéke függ attól, hogy a 71-es út mentén található lámpák cserélhetőek-e a közel azonos fényerejű 
36 W névleges teljesítményű kompakt fénycsövekre.

Fuchs Henrik alpolgármester   A gyalogátkelőhelyet  hozzá kell  kapcsolni a közvilágításhoz. Pályázati  lehetőség 
nincs jelenleg. A közvilágítás megtérülése 7 év. Javasolja, hogy kérjenek olyan ajánlatot is, amely olyan tartalmú, 
hogy a jelenleg fizetett költségek további fizetése esetén a beruházás hány év alatt térül meg, mely megtérülés után 
az áramfogyasztással csökkentett díjat kell fizetni.

Takács Ferenc polgármester  Javasolja a napirendet elhalasztani, amíg a dolgok tisztázódnak,  legkésőbb a márciusi 
soros ülésre. 
A képviselő-testület ezzel egyhangúlag egyetértett. 
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16.   Révfülöpi Általános Iskola munkaügyi perével kapcsolatos költségviselés. 
 
Takács Ferenc polgármester Felkéri a körjegyzőt a napirend ismertetésére. 

Soltész Attila körjegyző   Tárgyi Intézményirányító Tanács ülésen, mint körjegyző Balatonrendes Önkormányzat 
Alpolgármesterének szóbeli utasítása alapján képviseltem Balatonrendes Önkormányzatát,  ahol azon álláspontot 
ismertettem,  melyről  képviselő-testület  már  testületi  ülésen  véleményt  nyilvánított,  azaz,  hogy  Balatonrendes 
Önkormányzat  semmilyen  formában nem kíván anyagi  hozzájárulást  teljesíteni  a Kővágóörsi  Iskola jogellenes 
közalkalmazotti megszüntetéséből fakadó kártérítési peréből az Intézményirányító  Társulás felé. 
A társulási ülésen jeleztem, hogy az ott elhangzottakról készített jegyzőkönyvéből egy hitelesített példányt 
Körjegyzőségünk részére a társulás küldjön meg. 
A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás a 2009. január 21-i ülésére három alternatívát terjesztett elő, ezt 
a testület tagjai megkapták.

Takács Ferenc polgármester   A három alternatíva közül javasolja, hogy az elsőt támogassák:  A munkaügyi per 
vesztese  a révfülöpi  Általános Iskola  polgári  peres eljárást  indít  a  kővágóörsi  önkormányzat  ellen a követelés 
kikényszerítésére. Kéri a testület szavazását.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

18/2009. /I. 30. / KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a Révfülöpi
Általános Iskola és volt kővágóörsi pedagógus munkaügyi perével kapcsolatos
költségek viselése tárgyában, a polgári peres eljárást támogatja, azaz a
munkaügyi per vesztese a révfülöpi Általános Iskola polgári peres eljárást
indít a kővágóörsi önkormányzat ellen a követelés kikényszerítésére.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

17. Vegyes ügyek.

- Disznóvágás és téli esték rendezvények  

Fuchs Henrik alpolgármester  A rendezvényterv tárgyalását elnapolták a február 9-i ülésre, de holnap lesz a 
községben a disznóvágás és a téli esték rendezvények. Ezért erre a költségvetésből fedezetet kellene biztosítani.

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, - a képviselő-testület egyetértése alapján -  hogy a disznóvágásra  150. e. 
Ft-ot, a téli esték rendezvényre pedig  30. e. Ft-ot biztosítsanak. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi
  19/2009. /I. 30./ KT. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. január 31-én megrendezésre kerülő 
disznóvágásra  150.000 Ft-ot, a téli esték rendezvényre  30.000 Ft összeget biztosít a 2009.évi 
költségvetésének terhére. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: azonnal. 

-  Gáspár István Balatonrendesi Víziközmű Társulat Elnökének levele. 

Takács Ferenc polgármester   Gáspár István levele a jegyzőkönyv   4. sz.mellékletét képezi. 
A 192/2008./XII. 9./ KT. határozatban  a Képviselő-testület döntött arról, hogy  a Balatonrendes szennyvízcsatorna 
III.ütem kivitelezési munkáit követően, a Kővágóörs Pálkövei  út  /821 hrsz. /felbontott szakaszának teljes 
szélességű  aszfaltozásának költségét max. 350.000 Ft összeg erejéig vállalja a Balatonrendesi Víziközmű 
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Társulattal közös finanszírozásban. A képviselő-testület megkeresi a Horváth-ÉP Kft.-t/ székhely: 8360 
Keszthely, Sömögye u. 1./ nyilatkozzon, hogy fenti munkát milyen vállalási határidővel végzi el. 

A képviselő-testület megkeresi továbbá Kővágóörs Önkormányzatát, hogy fenti költséghez 50 %-os mértékben 
járuljon hozzá.

Fuchs Henrik alpolgármester  Kérdezi Gáspár Istvántól, hogy az információk honnan származnak? 

Gáspár István Balatonrendesi Víziközmű Társulat Elnöke    Itt az irodában  megbeszélték a polgármester úrral és az 
alpolgármester úrral, hogy megvizsgálják az aszfaltozást, ekkor mondta megszervezi a találkozót és  meghívta 
Horváth Sebestyént és a műszaki ellenőrt. Szerda délután 15.00 órakor hiába várt, ezért felhívta Sütő Árpádot, aki 
elmondta, hogy nem lesz bejárás, mert 11.00 órakor már volt és ő nem kellett a bejáráshoz, mert az önkormányzat 
fogja kifizetni a többletköltséget. Ha már megállapodtak, akkor ebben ő is szeretett volna részt venni, másrészt a 
Kővágóörsi Önkormányzatnak ehhez semmi köze.

Fuchs Henrik alpolgármester  Részműszaki átadás volt, nem bejárás, amin Horváth Sebestyén újra felhozta az 
aszfaltozási munkát, ami 350 e. Ft. Ezt az információt a következő ülésen mondta és a képviselő-testület elfogadta, 
hogy Kővágóörs önkormányzatát vonják be és az 50 %-ot fizesse meg. Kővágóörs polgármesterével beszélt, aki ezt 
támogatja, de még nem volt képviselő-testületi ülésük. 

Soltész Attila körjegyző  Megkereste a műszaki ellenőrt, hogy értelmezze a szerződés tartalma szerint a vállalkozói 
felelősség megállapítását, ezt a vállalkozónak kellene kifizetni. A vállalkozó fel is ajánlott térítésmentesen 
vízszerelési munkát. 
A képviselő-testület december 9-i ülésén jelezte, hogy a Víziközmű Társulat nevében vállalt az önkormányzat 
kötelezettséget, nincs a testület birtokában a Víziközmű Társulat Elnökének ezirányú nyilatkozata, de a képviselő-
testület kinyílvánította, hogy ettől függetlenül ha a Víziközmű Társulat nem ad pénzt, teljes egészében kifizeti az 
aszfaltozást.   

Takács Ferenc polgármester  A költségeket fel kell vállalni az önkormányzatnak és jogi módon a vállalkozónak 
kellene csinálni. 

Gáspár István Balatonrendesi Víziközmű Társulat Elnöke A Kővágóörsi önkormányzattól nem kell pénzt kérni, 
mert ezt ők vállalták. Ezt a témát a Víziközmű Társulat elé veszi a következő ülésre, hogy vállalják-e a kifizetést. 

Kuti Istvánné képviselő  A Víziközmű Társulatba is a lakosok fizettek be, az is a falu pénze, mindegy hogy melyik 
zsebükből veszik ki a pénzt. Ha már ez így folyamatában van, várják meg a Kővágóörsi önkormányzat döntését. 

Tájékoztató
- a 2008. IV. n.évi képviselő-testületi határozatokról.     

Takács Ferenc polgármester Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. §. 1./bekezdése 
alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt  lejárt határidejű határozatokról  szóló 
jelentés elfogadásáról. A  2008. III. negyedévi képviselő-testületi határozatok  végrehajtásáról szóló beszámolót 
illetve az abban tett intézkedéseket a képviselő-testület  tagjai megkapták. Eszerint nincs lejárt határidejű határozat. 
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

- a Rendezési Tervvel kapcsolatban elmaradt pályázat benyújtásáról.   

Takács Ferenc polgármester
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2008. /X.7./ számú határozatával döntött arról, hogy 
a településszerkezeti terv elkészítésére pályázatot nyújt be az Államreform operatív program keretében előkészítési 
tevékenységek támogatása a folyamatok felülvizsgálata és szervezetfejlesztés érdekében című pályázat keretében.
A döntést követően megkeresésre került az EU Pályázati  Központ Kft. (továbbiakban: pályázatíró) a megbízási 
szerződés megkötése tárgyában.
A pályázatíró megkeresésünkre konzultált a kiíróval,  melynek eredményeképpen nyilvánvalóvá vált,  hogy fenti 
pályázat keretében a bírálatkor fő szempontként jelentkezik, hogy a projekt országos jelentőséggel bírjon.
A  pályázatíró  fentiek  ismeretében  nem  vállalta  sikerdíjas  (beruházási  költség  8%-a+ÁFA)  konstrukcióban  a 
pályázat megírását, mivel tájékoztatása szerint a fenti konstrukciójának célja az, hogy a pályázat mindenképpen 
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sikeres legyen és ennek érdekében konzultál a kiíróval, így  a  sikerdíj  mértéke  mellett  50.000Ft+ÁFA 
pályázatírási díj felszámítása szerepelt ajánlatában.

Mivel az EU Pályázati Központ Kft. tájékoztatása szerint Balatonrendes Község Önkormányzat településszerkezeti 
tervének elkészítése nem országos jelentőségű, ezért a pályázat nem került benyújtásra.
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

-    Balatonrendes 0169/7 és 0169/8. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről
beszerzett információkról. 

Takács Ferenc polgármester
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete kérte, hogy kerüljön beszerzésre információ, hogy a 
Balatonrendes 0169/7 és 0169/8 hrsz-ú ingatlanok 1/3 tulajdoni hányada milyen úton került az Önkormányzat 
tulajdonába. 
A beszerzett ajándékozási szerződés alapján megállapítható, hogy az ingatlanok belterületbe vonása érdekében 
köttetett a szerződés, melyben a szerződés 6 pontja figyelemre méltó:
 ” A szerződő felek megállapítják, hogy az ajándékozásnál az ajándékozókat az a szándék vezeti, hogy az 
Önkormányzat a szerződésben szereplő ingatlanokat belterületbe vonja. Amennyiben ez e szerződés aláírásától 
számított  3 éven belül nem történik meg, úgy ez az ajándék visszakövetelésének oka lehet.,,
A szerződés megkötésének dátuma 2005 szeptember 6 napja, melynek értelmében jelenleg az ajándékozott rész az 
ingatlantulajdonosok által visszakövetelhető 2008 szeptember 6 napjától fogva.

Sütő Árpád műszaki előadó  A belterületbevonás  költsége kb.  200.000 Ft lenne ezen két ingatlanra vonatkozóan. 

A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

- „  Adóparadicsommá válhat Komlóska” című cikk.   
Takács Ferenc polgármester  Balatonrendes Önkormányzat iparűzési adó bevételei és az adók mértéke :

2004.év 2 379 765 Ft 1,5 %
2005.év    386 821 Ft 1,5 %
2006.év 3 379 848 Ft 1,5 %
2007.év 1 343 086 Ft 1,5 %
2008.év 1 566 550 Ft 1,5 %

Az iparűzési adó bevételi adatokból kitűnik, hogy a közműépítések után fizetett összegek jelentős mértékben meg-
növelték a bevételt.
2009.évre közműépítésből származó iparűzési adóbevétellel az Önkormányzat nem számolhat.
A bevétel csökkenéséhez fog vezetni, hogy az Önkormányzat területén működő vállalkozók száma is kevesebb lett.
Az előzetes számítások szerint a rendelkezésre álló adatok alapján 2009.évre az Önkormányzat várható bevétele :
 1 000 000 Ft lesz.
Ez az összeg a 2008.évi bevallások leadását követően módosulhat, mivel a bevallások feldolgozása után pontosít-
hatóak az adatok.
A bevallások benyújtásának határideje : 2009. május 31. napja.
 A hivatal mellékelte az  „Adóparadicsommá válhat Komlóska” című cikket.

Fuchs Henrik alpolgármester  Ha az önkormányzat a helyi vállalkozókat támogatja, már az nagy szó lenne, nulla 
iparűzési adó mérték megállapítását javasolja. 

Takács Ferenc polgármester  Újságban meghirdetnék és nagy cégeket megkeresnének ez ügyben. 
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Kéri a hivatalt, hogy az iparűzési adó  eltörlésére a  rendelettervezetet  készítse elő. 

Polgármesteri tájékozató

-  Herceg  Zoltánnak  szólt,  hogy  a  2,7  hektáros  területről  készítsen  fényképet,  mivel  ha  el  akarja  adni  az 
önkormányzat ahhoz szükséges. 
- Tapolcán megbeszélés lesz a szemétteleppel kapcsolatban 2009. február 14.én.
-  A  MÁV  Zrt.  egyenlőre  faxon,  de  postán  is  megküldi  a  szerződést,  aszerint  amit  a  képviselő-testület  a 
határozatban elfogadott.

- Felolvassa a Balatonrendesi Hagyományőrző  Szervezet – amely most alakult – levelét, melyre a képviselő-
testület egyetértése szerint válaszában leírja, hogy nincs akadálya annak, hogy a kultúrházban próbákat tartsanak, 
továbbá az önkormányzat rendezvényeinek meg vannak jelölve a felelőseik, amennyiben ebben a munkában részt 
kíván venni a szervezet a felelősökkel vegyék fel a kapcsolatot.

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  15.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

 Tájékoztató a zárt ülésről: 

Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  egy fő részére  normatív lakásfenntartási támogatást 
állapított meg  6.800 Ft/hó összegben és helyi lakásfenntartási támogatást  3.000 Ft/hó összegben  2009. január 1. 
napjától egy évi időtartamra. 
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