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

Ikt.szám:  42-74 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 24-i  nyilvános   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Kuti Istvánné képviselő 
                       Burbács Barnabásné képviselő 

          Csabáné Varga Anikó képviselő
Lezsák Mihály képviselő 

Távolmaradt igazoltan: Fuchs Henrik alpolgármester 

Meghívottak:  Soltész Attila körjegyző  
         Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.

Perger János  „Rendesi” Kft. ügyvezetője 5. napirendre.
Sütő Árpád műszaki  előadó  6. és 10-13.napirendre.
Gáspár Anita pénzügyi előadó a 3.napirendre.
Felügyelő Bizottsági tagok: Szőke Csabáné, Szabó Jolán, 5.napirendre.
Lakos Lászlóné könyvtáros 7.napirendre.
Dr. Bíró Sándor  6.napirendre.
Dr. Ujfalussy Éva ügyvéd  1. napirendre.

Jelen volt továbbá : Kardos Gábor közkezdeményező
       Laky Lászlóné helyi lakos.

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést 9.45 órakor megnyitja.  Javasolja, hogy a pályázati lehetőségek napirendet első napirendként tárgyalják, 
mivel ennek függvényében módosulhat a költségvetési rendelet,  a meghívóban szereplő napirendeken kívül 
javasolja a Környezetvédelmi program elfogadásának tárgyalását. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1.       Pályázati lehetőségek.

2.  Basalt Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes Község Önkormányzata közötti
      birtokvédelmi ügyben  a Tapolcai Városi Bíróságon tartott tárgyalásról tájékoztató. 

3.       Balatonrendes Önkormányzat  3/2009. /II.12./ költségvetési rendeletének módosítása. 

4.  Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.

5.        Közfoglalkoztatási Terv módosítása. 

6.  Pályázat a Rendesi Kommunális és Szolgáltató  Kft. ügyében, és a Kft. további 
működése.  
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7. Rendezési Tervvel kapcsolatban Dr. Bíró Sándor által összeállított dokumentáció 
megtárgyalása. 

8. Balatonrendesi Könyvtár dolgozójának beszámolója. 

9. Balatonrendes Kultúrájáért Alapítvány Elnökének beszámolója. 

10.       Lomtalanítás előkészítése.

11. Közvilágítás korszerűsítés megtérülése.

12. 17/2009 (I. 30) számú KT határozat módosítása ( Gyalogátkelőhely tervezés ).
            
13. Lakossági hulladék elszállítására árajánlatok bekérése . 

14.       Környezetvédelmi Program elfogadása. 

15.        Kérdések, interpellációk és vegyes ügyek. 

Tájékoztató
 16. A 2009. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

 17.  Balatonszepezd önkormányzatnak a Révfülöpi Óvodai Intézményfenntartó Társulásból 
történő kilépéséről.

 18. Szennyvízcsatorna III ütem műszaki átadásáról, valamint Ivóvíz hálózat bővítés 
( 285/2 és 288 hrsz) műszaki átadásáról.

 19.      Badacsonyvidéki Önkormányzatok  Köztisztasági Intézmény gépeinek megvásárlásáról.
19
 20.      Balatonrendes  288 hrsz-ú úton elektromoshálózat megépítésére érkezett megkeresés. 

 A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 

1.     Pályázati lehetőségek.

Takács Ferenc polgármester 

A „kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2009. évi támogatására”

A Veszprém Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Gazdasági  és  Területrendezési  Bizottsága  a  19/2009 /III. 
23./számú  határozatában  elfogadta  a  „kedvezményezett  kistérségekben  lévő  kistelepülések  fejlesztési 
tevékenységének 2009. évi támogatására” pályázati felhívását.
Az alábbi támogatási célokat határozták meg:
- önkormányzati középületek építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése
- közterület építészeti színvonalának emelése (autóbuszváró építése és felújítása)
- településképet  rontó  romos  épületek  lebontása,  tereprendezéssel  együtt,  ezen  belül  támogatható 

magántulajdonban lévő olyan ingatlan megvásárlása, amelyen romos épület áll azzal a céllal, hogy a romos 
épületet lebontják és a tereprendezést elvégzi.

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 1000 fő alatti önkormányzatok pályázhatnak.
A támogatás mértéke a költségvetés maximum 70%-a, de legfeljebb 1,5 millió forint. A saját erő mértéke 30%.
A pályázat benyújtására 2009. május 15. napjáig van lehetőség.
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A pályázathoz be kell csatolni egy részletes költségvetést és ennek megfelelően egy Képviselő-testületi határozatot 
a saját erő meglétéről. 
Jelen pályázat keretében áthelyezésre kerülhetne a kultúrház galériájában lévő konyha a polgármesteri irodába.
Fenti tárgyban árajánlat kérése megtörtént, mely az előterjesztés készítése napjáig nem érkezett meg.
Balatonrendes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésében nem szerepel ilyen beruházás.

Tervbe vették, hogy a polgármesteri irodát a felsőszinten alakítják ki, a konyhát pedig a mostani polgármesteri 
iroda helyén. A  rendezvények az alsó szinten vannak és a konyha mivel a felső szinten van, nagyon körülményes a 
rendezvények lebonyolítása. 

Lezsák Mihály képviselő  Az önkormányzat kiadásai már elég tetemesek, nem kell fokozni, az erre fordítandó egy 
millió forint hiányozna, jövőre jobb feltételek lesznek és jobban elő lehet rá készülni. 

Takács Ferenc polgármester  Az átalakítás kb. 350.000 Ft lenne, maximum 500.000 Ft. 

Kuti Istvánné képviselő  Ő támogatja az átalakítást, hiszen már nem lesznek fiatalabbak és rendezvények esetén a 
lépcsőn fel- és alájutás akadályozó tényező.

Csabáné  Varga  Anikó  képviselő   Ő  is  támogatja,  sok  rendezvény  van  a  községben  és  a  most  megalakult 
„Hagyományőrző csoport” is itt fog tevékenykedni a kultúrházban. 

Sütő Árpád műszaki  előadó   Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  törvényi  kötelezés  alapján a  polgármesteri  iroda 
akadálymentes megközelítését biztosítani kell. 

Soltész Attila körjegyző   Pontosítja az elhangzottakat, miszerint a törvényi kötelezés határideje 2011. december 
31.-e,  és  amennyiben  a  polgármesteri  iroda az  emeleten  kerül  kialakításra,  úgy az  alsó szinten megoldható  a 
mozgáskorlátozottak részére az ügyfélfogadó hely kijelölése. 

Takács  Ferenc  polgármester    Javasolja,  hogy  pályázatot  nyújtsanak  be  a  Veszprém  Megyei  Önkormányzat 
Közgyűlésének  Gazdasági  és  Területrendezési  Bizottsága  által  kiírt  „A  kedvezményezett  kistérségekben  lévő 
kistelepülések  fejlesztési  tevékenységének  2009.  évi  támogatására  „  című  pályázat  keretében  „Balatonrendes 
Kultúrház - Önkormányzati épület”  alatti ingatlan részleges felújítása tárgyában. Kéri a testület szavazását. 

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

50/2009./IV. 24./ KT határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Veszprém Megyei 
Önkormányzat  Közgyűlésének  Gazdasági  és  Területrendezési  Bizottsága által  kiírt  „A kedvezményezett 
kistérségekben  lévő  kistelepülések  fejlesztési  tevékenységének  2009.  évi  támogatására  „  című  pályázat 
keretében   a  2009.  évben  megvalósuló  „Balatonrendes  Kultúrház  -  Önkormányzati  épület”  8255 
Balatonrendes Fő u. 1. szám alatti ingatlan részleges felújítása tárgyában.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége: 787.600 Ft, mely 551.320 Ft összegű pályázati támogatásból és a 
236.280 Ft összegű saját erőből áll.
A saját  erő  Balatonrendes Község Önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló 9/2009./V.  04/  számú 
rendeletében biztosított. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: 2009. május 15.
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2.             Basalt Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes Község Önkormányzata közötti  
      birtokvédelmi ügyben  a Tapolcai Városi Bíróságon tartott tárgyalásról tájékoztató. 

Takács Ferenc polgármester  Felkéri Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet, hogy a tájékoztatóját ismertesse. 

Dr. Ujfalusy Éva ügyvéd     A birtokvédelmi ügyben három alperes van, Hajnós Miklós, Tóth Lászlóné, és 
Balatonrendes Önkormányzat. 
Az első tárgyalás  2009. február 27-én volt, melyen nem vett részt, de érdemi nyilatkozatot tett. Tapolca Város 
Jegyzőjének határozata három napon belül sorompó leszerelésére kötelezte a bányát. Tájékoztatta a polgármestert a 
képviselő-testületet, hogy  a bánya számára kedvezőtlen  a döntés, ez a per van folyamatban. Birtokvédelmi 
kérelme is volt a bányának ezt a közigazgatási hatóság elutasította. A bánya sérelmezi a közigazgatási hatóság által 
hozott határozatot.
Párhuzamosan folyt egy ügy és a végzésben a január 29-i ítélet március 27-én jogerőre emelkedett. A 
hulladéklerakó most már az önkormányzat tulajdona ezzel az ítélettel. 
Az átjárási szolgalmat be kell jelenteni az önkormányzatnak és a bíróság kötelezze a bányát, hogy tűrje az átjárást. 
A bejelentés viszontkereset, de nem rendelkezik az önkormányzat általi felhatalmazással, hogy ezt benyújtsa. 
Az önkormányzat dönthet úgy, hogy a szolgalmat nem kívánja perben érvényesíteni. 
Ebben a perben két magánszemélyt is képvisel. 
Az önkormányzat 20 éve használja az utat a hulladéklerakó megközelítésére. El lehet birtokolni a szolgalmat, a 
jogcíme dologi szolgalom, mivel a hulladéklerakó megközelítéséről van szó és közútról nem közelíthető meg. 
Felhatalmazása volt a képviselő-testülettől, hogy próbálják meg ezt az állapotot  a bányával való megállapodás 
keretében kiküszöbölni. A bánya által készített tervezet nem kivitelezhető jogilag, az általa készített tervezetre a 
bánya jogi képviselője azt nyilatkozta, hogy nem kíván nyilatkozni a megállapodásra. 

Jelen ügyben június 2-án lesz tárgyalás. A hulladéklerakó rekultivációjának elősegítése fontos az önkormányzat 
részére, ne legyen magántulajdonban a rekultiválandó terület. Az alpolgármester tájékoztatása alapján ez egy 
esetleges csereszerződéssel megoldható. Ennek jogi akadálya  elhárul úgy tűnik. A birtokháborítástól eltiltotta a 
bányát a Tapolcai Jegyző által hozott határozat és az ítélet ezt helyben fogja hagyni. Amennyiben viszontkereset 
kerül előterjesztésre, neki szükséges felhatalmazás a  képviselő-testület részéről  a viszontkereset benyújtására. 

Takács Ferenc polgármester  Ő nem a viszontkereset benyújtását, hanem a megállapodást javasolja a bányával. 

Kuti Istvánné képviselő  A megállapodás tervezetet amit elküldtek a bányának szerepelt, hogy 20 évig táblát nem 
helyeznek ki, az önkormányzat kompromisszumot kötött. A megállapodás tervezetre nem kaptak választ, a bánya a 
helyszíni bejáráson nem vett részt. A bánya a folyamatban lévő pereket nem vonta vissza. Viszontkeresettel 
érvényesítse az önkormányzat a jogát. 

Takács Ferenc polgármester  Laub Ernő reagált a megállapodás tervezetre, melyet  az ügyvédnőnek megküldött. 

Lezsák Mihály képviselő  A véleménye megegyezik Kuti Istvánné képviselőtársa véleményével. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Javasolja mégegyszer megkísérelni a bányával a megegyezést. 

Burbács Barnabásné képviselő  Ő is a megegyezést javasolja. 

Takács Ferenc polgármester  Ismerteti a képviselőkkel a Basalt Középkő Kőbányák Kft. által megküldött öt pontot 
az önkormányzat megállapodás tervezetére. 

Dr. Ujfalusy Éva ügyvéd   A bánya öt pontját megkapta, a Laub úrral és a bánya ügyvédjével nem tudott tárgyalni, 
mivel nem mutattak hajlandóságot a tárgyalásra. 
Laub Ernő letette a telefont amikor beszélt vele, ő mindent megpróbált, nem sikerült megegyezni. 
A viszontkereset  visszavonására határidőt állapítottak meg, neki ilyen eljárási kötelezettsége van, vagy pedig ha-
táridő hosszabbítást kell kérni. 
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Kardos Gábor közkezdeményező    
A bánya működésének engedélyezési eljárása még zajlik.  2009. június 20.-tól újabb közmeghallgatást kezdemé-
nyez az országos zöldhatóság. 
Balatonrendes önkormányzata hozott egy határozatot, hogy a Rendesi Kft.-t   ért károk és elmaradt hasznokat érvé-
nyesíteni fogja. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ő is ügyfél a bánya eljárásában, indítványokat tehet, a zöldhatóság az eljá-
rásban pedig kikötéseket tehet. 
Ha a bánya engedélyt kap, ki kell kötni, hogy bányaművelés ne történhessen. Tapolca Város Rendőrkapitánysága 
már előzetesen jelezte, hogy a 71. sz.útra történő ráfordulásnak biztonságosnak kell lenni. Be kell vonni a bánya-
vállalatot, hogy a csomópont modernizálásában vegyen részt. 

Takács Ferenc polgármester  Nem javasolja a közmeghallgatást, több okból is. A bánya és az önkormányzat közötti 
ügy már egy éve tart nagy nehézségekkel. Aki ezt az ügyet első alkalommal hallja, nem látja át, nem érti meg, az 
önkormányzatot súlyos anyagi károk érhetik. 

Kérdezi a testületet, ki ért egyet azzal, hogy az ügyvédnő által benyújtott viszontkereset megerősítést nyerjen?
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete   2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi 

51/2009. /IV. 24./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Városi Bíróság előtt folyó  8.P.
20582/2008/28. számú és birtokháborítás megszűntetése tárgyú perben  felkéri az önkormányzat jogi 
képviselőjét Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet, hogy  a benyújtott viszontkeresetet vonja vissza.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő:  2009. április 30.

Dr. Ujfalusy Éva ügyvéd   A viszontkereset visszavonása jogról való lemondást jelent. A Bíróságnak bejelenti, 
hogy a képviselő-testületi határozat nem áll a rendelkezésére és adjanak 15 napos határidőt. 

Lezsák Mihály képviselő  A szavazás megismétlésére van-e lehetőség? 

Soltész Attila körjegyző  Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  1/2008. /I.31./ rendeletének  16. §. 7./bekezdése alapján a polgármester, ha a képviselő-testü-
leti döntéseit az önkormányzat érdekeinek sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a 
döntés ismételt megtárgyalását. 

Takács Ferenc polgármester  Kezdeményezi az újra szavazást, mivel az ügyvédnő jobban megvilágította a dolgo-
kat, hogy a viszontkereset visszavonása jogról való lemondást jelent, ezért kéri a testület újbóli szavazását.

Kérdezi a testületi tagokat, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az ügyvédnő viszontkeresete megerősítést nyerjen?  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete   2 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül ,  3 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi 

52/2009. /IV. 24./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti az  51/2009. /IV. 24./ KT. hatá-
rozatban foglaltakat, mely szerint a  Képviselő-testület a Tapolcai Városi Bíróság előtt folyó  8.P.
20582/2008/28. számú  és birtokháborítás megszűntetése tárgyú perben  felkéri az önkormányzat jogi 
képviselőjét Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet, hogy  a benyújtott viszontkeresetet vonja vissza.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő:  2009. április 30.
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Dr. Ujfalusy Éva ügyvéd  Úgy érzi egyedül nem tudja megoldani, mivel Laub Ernő amikor telefonon beszélt 
vele megszakította a telefonálást.

Lezsák Mihály képviselő  Javasolja, hogy a  megállapodás irányába mozduljanak el. Első megbeszélést az 
önkormányzatnak kellene a Laub úrral folytatni, ha nem megy, akkor az ügyvédasszony tárgyaljon egy segítővel.

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert és a jogi képviselőt, hogy a bányával 
tervezett megállapodás írásba foglalása végett eljárhassanak. Kéri a testület szavazását. 

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

53/2009. /IV. 24./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza  Takács Ferenc polgármestert to-
vábbá az önkormányzat jogi képviselőjét Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet, hogy a Basalt-Középkő Kőbányák Kft.-
vel / székhely: 8321 Uzsa, Lázhegyi u. 1 / kötendő  megállapodástervezet írásban foglalása végett eljárhassa-
nak. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos. 

3.      Balatonrendes Önkormányzat  3/2009. /II.12./ költségvetési rendeletének módosítása. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása az alábbiak miatt szük-
séges.
Kiadásoknál módosításra került az alapilletmények összege, mivel „Rendesi Kft.” alkalmazásából kikerülő dolgo-
zókat a Balatonrendes Község Önkormányzata, mint munkáltató alkalmazná tovább. A dolgozók foglalkoztatása 
közalkalmazotti státuszba, történne, mely egyben a bérek és egyéb juttatások esetében jogszabályi korlátokat és kö-
telezettségeket is, ró a foglalkoztatóra. A fentieket figyelembe véve az alapilletmények összegét 1.980 eFt-tal nö-
veljük, meg ami a dolgozók fél éves bérét foglalja magába. A KTV alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
döntése alapján hideg étkezési jegyet is kapnának melynek összege 108 eFt többlet kiadást jelent (dolgozónként 
6000 Ft/fő/hó). 
Az alapilletmények növekedése TB járuléknövekedéssel jár,  amelynek együttes összege 2.688 eFt.  A dolgozók 
munkavégzésükhöz és munkakörükre figyelemmel munkaruhát is kapnak, amely a dologi kiadásoknál a munkaruha 
védőruha összegét növeli meg 30 eFt-tal,  ezzel együtt az ÁFÁ- t is 6 eFt-tal növeljük.
A 3/2009 /II.12./ számú 2009. évi  költségvetési rendeletben tervezett beruházások közül előre láthatóan nem tud 
időre megvalósulni a közvilágítás korszérűsítése, így a tervezetben  már nem szerepeltetjük ezen beruházást amely 
2.600 eFt kiadás csökkenéssel jár. A gépek berendezések vásárlásánál 300 eFt-tal terveztünk, amire nem lesz szük-
ség a jó állapotú géppark megléte miatt, amelynek esetleges javítására a dologi kiadások karbantartási költségeknél 
az eredeti költségvetésben már terveztünk. A beruházások csökkentése miatt az ÁFÁ-t is csökkenteni kell amely 
580 eFt-tal  csökkentené a költségeket.
A Balatonrendes Község Önkormányzat  jelenlegi költségekeinek kiadás növelése és kiadás csökkentése miatt  a 
költségvetésben tartalékba tudunk helyezni  328 eFt-ot.
A Balatonrendes Község Önkormányzat költségvetését a bevételi oldalon nem kívánjuk megváltoztatni.

Kuti Istvánné képviselő  A Rendesi Kft-nek mennyi a tartozása? 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A Rendesi Kft. bérleti díj tartozása  2.521 e. Ft, a  kintlévőség  1.350.800 Ft.  

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadja el a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

9/2009. /V. 04./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.   /1.sz.mell. / 
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1.           Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.  

Takács Ferenc polgármester 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.(6) bekezdése alapján: 
„A helyi  önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a 
külön jogszabályban leírt tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal”.
Tárgyi anyagot a testületi tagok megkapták. 

Soltész Attila körjegyző A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.  10.)  Korm.  rendelet  10.  számú  mellékletében  leírt  tartalmi  követelményeknek  megfelelően  az  értékelést 
alábbiakban terjesztem elő.

1./ A település 0-18 éves korosztályának demográfiai mutatói: 

0-2 évesek 3-5 évesek 6-13 évesek 14-18 évesek összesen
Balatonrendes 3 1 10 9           23

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, Balatonrendes Községben 3 gyermek (2 család) részesült. A támogatás 
összege 2008. évben: 5. 500,- Ft/ gyermek / alkalom

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, valamint elmaradt gyermektartásdíjra vonatkozó igény nem érkezett.

A támogatásra, kedvezményre való jogosultág minden esetben a törvényi  előírásoknak megfelelően, a becsatolt 
jövedelem-, és vagyonnyilatkozat alapján került megállapításra. Kérelmező családok a gyermekvédelmi törvény 
19. §-a alapján vagyonnal nem rendelkeztek, illetve a családban az egy főre eső jövedelem nem érte el a legkisebb 
öregségi  nyugdíj  összegét,  tehát  alacsony jövedelműek.  A rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban részesülő 
gyermekek  családja:  nagycsaládos,  gyermeküket  egyedül  nevelő,  GYES-en  lévő,  munkanélküli  vagy  alkalmi 
munkából élők problémájával küzdő szülők.

Az önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő kiadások nagysága:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatások 100 %-a: lehívható volt.
Beiskolázási, sí-táborozási költségek támogatása: 208.000,-Ft/év

A Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli  vagy természetbeni juttatások:
Iskolakezdési támogatás:

-       iskolakezdési támogatás: 14 gyermek (7. 000,-Ft/fő)
- ösztöndíj (bursa): 1 gyermek (10 hónapon keresztül 2000Ft/fő)
-       Arany János tehetséggondozó program 1fő részére 5. 000,-Ft/hó ösztöndíj támogatás tíz hónapig. 

Az önkormányzathoz érkezett pénzbeli vagy természetbeni juttatási kérelem elutasításra nem került sor.

A gyermekétkezés megoldásának módja:     
A  napi  háromszori  étkezés  igénybevételére  (egyszeri  meleg  étkezéssel)  az  adott  intézmények  mindegyikében 
lehetősége van a gyermekeknek.
Kedvezményes  étkezésre  a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban,  a  magasabb  összegű  családi  pótlékban 
részesülő gyermekek, valamint a három- vagy több gyermekes családok gyermekei részesülnek. 
Az  étkezési  kedvezmény  mértékéről,  a  kedvezményt  igénybe  vevő  gyermekek  számáról  információ  nem  áll 
rendelkezésre.

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az  önkormányzat  az  1997.  évi  XXXI.  törvényben  előírt  kötelezettségének  megfelelően  a  gyermekvédelmi 
feladatok  ellátására  2006.  januártól  a  Badacsonytomaj  Gesztor  Önkormányzattal  létrehozott  „Szebb 
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gyermekkorért” Társulás alapján a Magyar Vöröskereszt Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Tapolcai 
Irodájának feladatellátásával biztosította 2008. december 31. napjáig. 2009. január 1. napjától feladatátadással a 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja fenti feladatokat.
 
Balatonrendes  község  kinevezett  családgondozója  minden  hónap  1.  és  3.  keddjén  15.00-16.00  óráig  tartotta 
fogadóóráját a Kultúrház könyvtárában. A családgondozóval való kapcsolattartás folyamatos, az együttműködés jó. 
(A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának beszámolója az értékelő jelentés 1. mellékletét képezi.)

Az  elmúlt  évben  negyedik  alkalommal  került  sor  a  Magyar  Vöröskereszt  által  szervezett  gyermekvédelmi 
tanácskozásra, a község gyermekvédelmi rendszerének éves áttekintésére a jelzőrendszeri tagok beszámolóival.  

A gyermekek napközbeni ellátása Badacsonytomaj város és Révfülöp községek közös intézményeiben (óvoda és 
iskola), társulati formában biztosított. (Az iskolai és az óvodai gyermekvédelmi felelős beszámolója az értékelő 
jelentés 2-3. mellékletét képezi.)

4./ Jegyzői hatáskörben tett intézkedések

A gyermekek családban való nevelkedése,  a  gyermekek  testi,  értelmi,  érzelmi  és  erkölcsi  fejlődése vagy más 
érdeket sértő veszélyeztetettség a településen nem volt.
Kiskorú gyermek gyámság alatt nem áll, gyermekeket érintő hatósági intézkedésre nem volt szükség. 
Bírósági eljárás nem volt.

Az elmúlt év során gyermek veszélyeztetettségről a hivatal nem szerzett tudomást, a községben kiskorú 
veszélyeztetettsége nem fordult elő.

Összességében megállapítható, hogy a községben a szülői és gyermeki jogok érvényesültek, az adott lehetőségeken 
belül  az  önkormányzat  és  annak  hivatala  törekedett  a  lehető  legjobb  megoldásokat  megtalálni  és  azokat  a 
jogszabályi előírások betartása mellett érvényesíteni.

5./ Városi gyámhivatal hatósági intézkedésére nem került sor.

6./ Felügyeleti szerv gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzés nem történt

7./ Javaslat a gyermekek helyzetének javítása érdekében:

A gyerekek részére történő további programok (játszóház, kirándulások, szakkör, stb…) megszervezése, a 
szabadidő hasznos eltöltése, a közösségi élet megteremtése érdekében. Prevenciós tevékenységként célszerűnek 
tartom az ORFK által hirdetett kezdeményezést az „Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában”, ezen 
akciósorozat megvalósulását, folytatását javaslom, melynek kapcsán rendvédelmi szervek (ÁNTSZ, Tűzoltóság, 
Katasztrófavédelem, Mentők, Honvédség, Rendőrség) megjelölt napokon nyílt nap keretein belül oktatást tartanak 
általános iskolások részére. Ezeken az előadásokon a rendőrség a biztonságos közlekedésre, valamint a 
bűnmegelőzés eszközeinek felhasználásával igyekszik ismeretet átadni, elsajátíttatni e gyerekekkel a 
bűncselekmények elkövetésének megelőzését és az áldozattá válás kockázatának mérséklését. A gyermek és 
ifjúságvédelmi tevékenység javítása érdekében szükséges lenne a jelzőrendszeri megbeszélések rendszeres tartása, 
az elsődlegesen intézkedő, és a végrehajtó oldalakon jelentkező információk rendszeres megbeszélése.
Ezen felül a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában működő DADA program, 
melynek keretein belül az osztályfőnöki órákon rendőr előadásában hallhatnak a gyerekek a káros szenvedélyekről, 
és a fogyasztás következményeiről. 

8./ Bűnmegelőzés

A településen bűnmegelőzési  program nem készült,  gyermekkorú  és  fiatalkorú bűnelkövetőkről  a  hivatal  nem 
szerzett  tudomást.  A  Tapolcai  Rendőrkapitányság  megelőzési  előadója  Molnár  András  r.  fhdgy  beszámolója 
alapján  jellemző  elkövetést  előidéző  ok  a  fiatalkorú  elkövetők  körében  az  adott  cselekmények  társadalomra 
veszélyességének nem ismerése, valamint a jogszabályi ismeretek szinte részleges hiánya. A fiatalkorú elkövetők 
részben  tudomással  rendelkeznek  a  bűncselekmények  megvalósulási  formáiról,  mégis  a  deviáns  magatartás 
eredményeként csoportokba verődés következtében a csoportszellem által motivált elkövetési mód, és az anyagi 
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haszonszerzés  a  domináns.  (A  Tapolcai Rendőrkapitányság  megelőzési  főelőadójának 
beszámolója az értékelő jelentés 4. mellékletét képezi.)

9./ Civil szervezettek való együttműködésről

Ábrahámhegy községben gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet nem működik.
Szabadidős  programok  szervezését  az  önkormányzati  Kultúrház  felelőse  végzi,  illetve  védőnő  szervezett 
kirándulásokat, melyből egy valósult meg, valamint felvilágosító előadásokra került sor.

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy az értékelést fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

54/2009. /IV. 24./ KT. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2008.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  megtárgyalta,  az  abban  foglaltakat 
elfogadja.
Az  értékelés   a  Megyei  Gyámhivatal  (8200  Veszprém  Megyeház  tér  1.)  felé  történő  megküldéséről  a 
körjegyzőség gondoskodik.

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Soltész Attila körjegyző

5. Közfoglalkoztatási Terv módosítása.   

Takács Ferenc polgármester 
Az 1993. évi III. törvény 37/A§ alapján a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és 
az  álláskeresési  megállapodásban  foglaltakkal  való  összhang  biztosítása  céljából  egyéves  időtartamra 
közfoglalkoztatási tervet készített, melyet a Képviselő-testület 39/2009./III.27./ számú határozatával elfogadott.

A közfoglalkoztatási terv módosítására azért van szükség, mert nem megfelelően lett kalkulálva a finanszírozáshoz 
szükséges forrás az eredetileg elfogadott tervben szereplő adat nem lett felszorozva a hónapok számával.
A létszámadatok változatlanok maradtak a módosított tervben, melyeket a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központ  Tapolcai  Kirendeltsége (továbbiakban:  ÁFSZ)  tájékoztatása  alapján,  illetve  a  2008.  évben rendszeres 
szociális segélyben részesülők nyilvántartásából készítettünk.
Az ÁFSZ a közfoglalkoztatási  terv módosítását  véleményezi,  a módosítási  tervezettel  kapcsolatos véleményről 
annak  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  tájékoztatja  az  Önkormányzatot.  Amennyiben  az  ÁFSZ  a 
határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal 
egyetért.
A  közfoglalkoztatási  terv  módosításának  tervezetét  megküldtük  az  ÁFSZ  részére,  mely  tekintetében  jelen 
előterjesztés  készítéséig vélemény nem érkezett.  A közfoglalkoztatási  terv módosítását  az  elfogadást  követő 5 
napon belül meg kell küldeni az államkincstár részére.

Kuti  Istvánné képviselő   Meglátása szerint  a közfoglalkoztatásban résztvevőket  konkrét  célú feladattal  kellene 
ellátni, gondol itt a 2,7 hektáros terület hasznosítására. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a közfoglalkoztatási terv módosítását fogadják el. Kéri a testület 
szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és 2 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
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55/2009./IV.27./ KT határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonrendes Község közfoglalkoztatási tervének 
módosítását  a  melléklet  szerint  elfogadja   és  5  napon  belül  megküldi  a  Magyar  Államkincstár  (8200 
Veszprém Budapest u. 4.) részére. /2.sz.mell. / 

Felelős: Takács Ferenc
Határidő: 2009. május 2.

6.           Pályázat a Rendesi Kommunális és Szolgáltató  Kft. ügyében, és a Kft. további   
működése.  

Takács Ferenc polgármester  Felkéri Perger János ügyvezetőt, hogy tájékoztatóját tegye meg. 

Perger János ügyvezető  A Rendesi Kft. ügyvezetésének egy évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel állt neki, ha akkor 
tudta volna a sok problémának a 10 %-át is nem pályázik ügyvezetőnek. Tavasszal már jelezte, hogy csak a 
szeméttelep bezárásáig vállalja az ügyvezetői feladatokat. 2009. június 30-ig tudja vállalni, ha szükséges akkor 
esetleg július 15-ig. Kéri, hogy döntését a testület fogadja el. 

Takács Ferenc polgármester     Tudomásul veszi Perger János döntését és kéri, hogy írásban nyújtsa be és 2009. 
június 30. napjával közös megegyezéssel megszűntetik a munkaviszonyát. 
Véleménye szerint a Rendesi Kft-t ne szüntessék meg, állományban nem lesznek személyek, az ügyvezető 
maradjon meg díjazás nélkül, amelyre Csaba Kálmánt kéri fel, aki egy ideig már ellátta ezt a feladatot. 

7.  Rendezési Tervvel kapcsolatban Dr. Bíró Sándor által összeállított dokumentáció 
megtárgyalása. 

Takács Ferenc polgármester  
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009 március 27-i ülésén a Rendezési terv tárgyalásával 
kapcsolatban döntött az ajánlatok elutasításáról a 38/2009 ( III.27 ) számú KT határozatával ( 1 számú melléklet) , 
valamint az ülés során felkérte Dr. Bíró Sándor urat, hogy a Rendezési Terv módosításával kapcsolatban 
álláspontját fejtse ki és küldje meg az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségére az ülést megelőző 
legalább öt nappal annak érdekében, hogy a képviselő testületnek az benyújtott dokumentáció megküldésre 
kerülhessen az ülés anyagával együtt.
Dr. Bíró Sándor az Önkormányzat Képviselő-testülete részére az előterjesztés 2 számú mellékletében szereplő e-
mailt küldte meg 2009 április 7-én.
A kiegészítő dokumentáció mely kizáróan a kerékpárútra vonatkozik 2009 április 15.én érkezett meg a hivatalhoz. 

Javaslom, hogy a Rendezési Terv felülvizsgálatára keressük meg az Völgyzugoly Műhely Kft-t, mivel az ajánlatok 
bekérése során ők adták a legkedvezőbb ajánlatot, és bízzuk meg az ajánlat alapján a terv módosításával, oly 
módon, hogy a tervkészítés során Dr. Bíró Sándor úrral, valamint az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek 
Körjegyzőségének műszaki előadójával kötelesek egyeztetni a Képviselő-testület elő terjesztendő anyag 
vonatkozásában.

Takács Ferenc polgármester  Felkéri Dr. Bíró Sándort, hogy tájékoztatóját tegye meg. 

DR. Bíró Sándor  Térképet hozott magával, amelyre a tervezővel rávezette a kerékpárút módosított nyomvonalát. 
Ha a képviselő-testület úgy dönt, ez a kerékpárút ez már módosítás, akkor a  HÉSZ-en kell keresztül vezetni. 
 Minimális tevékenység van, akkor a lakosságot meg lehet nyugtatni, a vonalak vissza vannak nyomva. A 
polgármester kérte a képviselők véleményét, hogy mivel bővítsék ill. szűkítsék ezt a tevékenységet.  
Két anyagot amit kapott  párhuzamosan összehozta. Módosítás 1.2.pontja önálló életet élhet, lesznek olyan részek 
amit finomítani kell.  A HÉSZ ezzel a rajzzal önálló módosítás. Megkereste az Önkormányzati Minisztériumot, ők 
az önrészt kezelik, alaphiányos önkormányzattól az 50 %-ot az állam átvállalja. 
2,8 millió forintot kaphatnak és 2,8 millió forintot kell fizetni. 
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Pályázat  kidolgozását nem vállalja. A Magyar Kereskedelmi Hitelbank igazgatója mondta, hogy 
pályázat kidolgozásáért  1,5 millió forintot kell fizetni. A 2,8 millió forint saját erő mellett 38 millió forintot 
ruháznának be. 
Támogató levelet kell a minisztériumba írni. A Magyar Közútnál még el kell intézni, hogy ő csinálhatja, mivel 
korábban is munkát fektetett bele, az 1.350 Ft összeget a tervezőnek ki kell fizetni, ez a megkapandó pénzben 
benne van és két-három hónap múlva visszakapják. 
Nem ért egyet a Völgyzuboly Kft.  felkérésére a Rendezési Terv elkészítésére. A Rendezési Terv kellékei meg 
vannak. 
Most hallja, hogy  500 e. Ft-ja van az önkormányzatnak a konyha áthelyezésére, addig ez ne legyen.
Ha elodázza a Képviselő-testület a Rendezési Terv módosítását, eláll a témától, sok energiát fektetett bele. 
A Szövterv Kft. készítette el a térképet  és megkérdezi a tervezőtől, hogy hány mérnök óráért csinálja meg.
Nem kell újra terveztetni a Rendezési Tervet, csak a kerékpárúttal. 

Soltész Attila körjegyző  A Rendezési Terv módosítása nem ennyire egyszerű. Az önkormányzatnak van egy 
egyeztetési eljárási kötelezettsége. A képviselő-testület dönt a Rendezési Terv módosításáról, hiszen az egy helyi 
rendelet. Az egyeztetési folyamatba be kell vonni a 253/1997 (XII.20) Kormányrendelet alapján tizenhét 
szakhatóságot, közigazgatásilag határos községeket, illetéke közműszolgáltatókat. Az egyeztetést követően ki kell 
függeszteni helyben szokásos módon harminc napra az elkészült terveket, mellyel kapcsolatban a lakosság a 
véleményét, sérelmeit jelezheti. A kerékpárúthoz engedélyes nyomvonal szükséges, még nem tudják, hogy 
önkormányzati területeken fog menni. A kerékpárutat meg kell terveztetni, az engedélyeztetés után meg kell 
határoztatni a költségét, szükséges egy költségvetési terv. A műszaki tartalmat meg kell becsültetni egy kivitelező 
céggel, vagy pedig tervezői költségbecslést kell készíttetni. Az önrész pályázatához be kell csatolni több 
dokumentumot, meg kell pályázni, az elnyert pályázatot követően -  ez egy hónap alatt nem valósul meg – 
szaktervező céget lehet megbízni a feladattal. Külön kell választani a Rendezési Terv terv részét és külön kell 
választani a kerékpárútnak a megépítését, a valós beruházást.  A kerékpárút nyomvonalát át kell vezetettni a 
Rendezési Terv tervdokumentációján. 

Kuti Istvánné képviselő  A Rendezési Terv módosítása a lakosság kezdeményezésére indult. A szeméttelep és a 2,7 
hektáros terület megoldását nem látták előre. Az a javaslata, mivel nincs koncepció, csak a kerékpárutat jelöltessék 
be, csak a Rendezési Terv ezzel a részével foglalkozzanak. Nincs koncepciója a képviselő-testületnek, 10 évre 
jelenleg nem lát előre, pénz nincs rá. 

Takács Ferenc polgármester  Bíró úr egyeztessen a tervező céggel, a Szövterv Kft.-vel.

Laky Lászlóné helyi lakos  Minden egyes övezeti besorolásnál a paraméterek miatt csak merőlegesen lehet 
parcellázni, ez diszkriminatív. Kéri a képviselő-testületet, ha módosítja a Rendezési Tervet, a paramétereket 
tekintse át, ugyanúgy mint az övezeti besorolást. Egy övezetben az összes telekre ugyanazokat a szabályokat kell 
alkalmazni, ez teljesen az önkormányzat hatásköre. 

Soltész Attila körjegyző  A Rendezési Terv módosításánál a minimális műszaki tartalmat meg kell mondani a 
tervezőnek. A mai napig a képviselő-testület nem nyilvánította ki, mit akar módosítani. A Rendezési Terv 
módosításánál az összes beadott kérelmet tárgyalnia kell az Önkormányzatnak és döntenie a beadványokról. 

DR. Bíró Sándor  Neki hétfőn választ kell adni a kerékpárút tervezésére. 

Takács Ferenc polgármester  Jelenleg az önkormányzat költségvetése nem engedi. A kerékpárút átvezetése 
pályázattal együtt  4 millió forintba kerülne. 

DR. Bíró Sándor  Mióta dolgozik rajta és nincs rá pénz, hetedrendű kiadás, kapkodás van. Így nem tudnak együtt 
dolgozni. Kormánytanácsosokkal és a minisztériummal is tárgyalt, most meg nincs pénz.  

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy keressék meg a Szövterv Kft.-t, hogy mennyi lenne a költség a 
szabályozási vonal levételére és a lakossági igények adoptálása milyen költséggel járna, valamint a kerékpárút 
nyomvonala, a gyalogátkelőhelyet is jelöljék meg.   Dr. Bíró Sándor és Sütő Árpád egyeztessen a Szövterv Kft.-
vel.  
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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56/2009 (IV. 24)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Bíró Sándort,  a képviselő-
testület által a  Rendezési Terv módosítására felkért szakértőt  és Sütő Árpád műszaki 
előadót /Ábrahámhegy Körjegyzőség/, hogy a Szövterv Kft.-vel /székhely: 8200 Veszprém, Viola u. 14/b./ az 
alábbiakban egyeztessen: 
- Költségek meghatározása a Rendezési Tervben a szabályozási vonal levételére, a lakossági igények 
átvezetésére, a kerékpárút nyomvonalára, és megjelölve a gyalogátkelőhelyet.   

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Takács Ferenc polgármester 
 

   8.   Balatonrendesi Könyvtár dolgozójának beszámolója.   

Takács Ferenc polgármester  Felkéri Lakos Lászlóné könyvtárost, hogy a beszámolóját mondja el. 

Lakos Lászlóné könyvtáros  Tisztelt testületi ülés, Polgármester úr, Testületi tagok, Kedves Vendégek!
Röviden szeretnék beszámolni a 2007. november 1.óta  végzett könyvtári munkámról. 
A könyvtárat a benne található  4000 db-os nagyon leamortizálódott, szakadt, koszos, átázott régi könyv-
állománnyal  vettem át. Sok-sok munka során alakítottam ki a saját elképzelésem szerint a könyvtárat, mikor 
majdnem végeztem a számítógépek áthelyezése miatt az addigi átrendezést újra kellett kezdeni, mivel a könyvtári 
folyóson lévő könyveket is az olvasóterembe kellett elhelyezni. A számítógépek áthelyezése viszont nagyon 
kedvező döntés volt, amit a kihasználtsága is jelzett a nyári hónapokban a  nyitvatartási időben minden nap – a jó 
idő ellenére is – 100 %-os volt. 
2009. február hónapban a Kék vonal gyermekkrízis Alapítványtól a könyvtár kapott egy darab  számítógépet, ami 
nagy meglepetés és öröm  volt, melynek leszállítását a tapolcai könyvtár igazgatónője Nagy Eörsné vállalta. Az ő 
segítségével a könyvtárban üzemképes állapotba várja a használatbavételt. 
2009. március hónapban történt meg a várt leltározás, a Vass Albert Könyvtár Tapolca igazgatónője és 3-4 fő 
könyvtáros segítő közreműködésével, és került értékelésre a további sorsuk. A túl régi, szakadt, koszos, átázott 
könyvek selejtezésre kerültek. Összesen  1665 db. A kiselejtezett könyvek megtekinthetők ill. megvásárolhatók pár 
száz forintos  áron, /állapottól függően./ 
A jelenlegi könyvállomány a  2253 megmaradt és a leltározás után megkapott új  281 db kiadványokkal összesen 
2534 db. 
Ebből gyermek képeskönyv, mesekönyv:   273 db, ifjusági sorozat  481 db, lexikon album, szótárak  107 db, 
szakirodalom  481 db, szépirodalom  1192 db. 
A lazább könnyedebb olvasásra vágyók is találnak  kiadványokat, napilap a Napló. Hetilapok: Kiskegyed, Nők 
lapja, Kertészet, szőlészet, és a havonta megjelenő Magyar Konyha nyújt kellemes időtöltést. 
Sajnos a falu lakói ennek ellenére a hosszú téli napokat, estéket nem használják  ki, kevesen élnek a lehetőséggel, 
pedig nagy kincs térítés nélkül jutni hozzá olyan kiadványok  olvasásához, ami másoknak nem adatik meg. Igaz a 
látogatottsági szám a könyvtárban a kis létszámú lakossághoz arányítva  statisztikailag nagyon jó. Egyre többen 
használják ki a fénymásolási lehetőséget is a könyvtárban. 
A jó idő beköszöntével egyre több a vendég. A könyvtár látogatók száma nap mint nap több. Nagyon sok látogató, 
számítógéphasználó elismeréssel szól a faluról és arról a tényről, hogy ebben  a szűkös gazdasági világban ilyen 
lehetőségek  biztosítva vannak az ide látogató vendégek számára is, ilyen kis településen mint Balatonrendes. 
Én szeretném megköszönni a lehetőséget és ha hiányzott a beszámolóból információ akkor várom a kérdéseket. 

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy a fénymásolás lehetőségét és a leselejtezett 
könyvek vásárlási lehetőségét a faliújságban közzé kell tenni. 

9.    Balatonrendes Kultúrájáért Alapítvány Elnökének beszámolója. 

Takács Ferenc polgármester    Felolvassa Krigler Balázsnénak  a kuratórium elnökének a  beszámolóját, mivel a 
testületi ülésre nem tudott eljönni.
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Tisztelt Polgármester Úr !
Tisztelt Képviselő Asszony / Úr !

Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány 2008. évben az önkormányzat által üzemeltetett hulladéklerakó 
2007. évi bevétele után  447.000 Ft támogatást kapott. 
A  2006. évi és 2007. évi személyi jövedelemadó 1 %-ából adódó bevétele összesen 508.000 Ft volt, továbbá a 
község lakossága és üdülőtulajdonosai által befizetett 215.000 Ft összegű támogatásból gazdálkodott. 

A nyújtott támogatások összesen: 1.170.000 Ft 
Kamat bevételek:               3.000 Ft 

______________
Összesen: 1.173.000 Ft

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célokra, feladatokra használta fel a kapott támogatásokat, melyek 
az alábbiak: 

Húsvét Hétfői Játékok             15.000 Ft
Falunap           733.000 Ft
Mikulás ünnepsége 19.000 Ft
Mindenki karácsonya 112.000 Ft

__________________
879.000 Ft

Egyéb kiadás (anyagvásárlás, bankkelés)  57.000 Ft

Korábbi évekből fennmaradó pénzkészlet: 703.000 Ft

2008. december 31-i pénzkészlet: 940.000 Ft.

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete 170/2008. (XI. 14.) számú határozatával döntött arról, hogy az 
50/1999. (III. 31.) számú határozatát visszavonja, mely az alapítvány támogatására vonatkozott. 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jövőre vonatkozóan amennyiben módjában áll az alapítvány további 
támogatására a  2010. évi költségvetésben  pénzeszközt elkülöníteni  szíveskedjenek. 

Takács Ferenc polgármester  Az alapítvány ahogy a beszámolóból is kitűnik rendelkezik pénzeszközzel, az 
önkormányzat költségvetése jelenleg nem engedi meg, hogy az alapítványt támogassa. 
Kéri a képviselő-testület az alapítványt, hogy a rendezvényekben egyeztessen az önkormányzattal. 

10.   Lomtalanítás előkészítése.

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Községben 2009 évben az Önkormányzat lomtalanítást szervez: 2009 május 29-31 közötti 
időszakban, mely a „Rendesi lapokban” is megjelentetésre került.
A lomtalanítás a tavalyi évhez hasonlóan oly módon került meghirdetésre, hogy a lomtalanítási napokon a lom a 
BÖKI által kihelyezett nyitott konténerekben helyezhető el, valamint a lakosság a hulladékot közvetlenül a 
Balatonrendesi hulladéklerakóra hordhatja be.
A hulladéklerakó jelenleg a Rendesi Kft üzemeltetésében van, mely a Önkormányzat 100%-os tulajdonában van.
A Kft ügyvezetője részére szükséges fentiek miatt utasításba adni az Önkormányzat által meghirdetettek szerinti 
ingyenes beszállítást. 
A BÖKI-től ne rendeljenek konténert és szállítást, az önkormányzat dolgozói szedik össze a szemetet.
Javasolja, hogy az önkormányzat mint tulajdonos utasítsa a Rendesi Kft ügyvezetőjét, hogy 2009 május 29-31. 
közötti időszakban a lomtalanítási akció keretében a beszállított lomok díjmentesen kerüljenek elhelyezésre 
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Balatonrendes községben ingatlantulajdonnal rendelkezők részére a Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú 
ingatlanon található hulladéklerakón. Kéri a testület szavazását. 

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

57/2009 (IV. 24)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos utasítja a Rendesi Kft 
ügyvezetőjét, hogy 2009 május 29-31. közötti időszakban a lomtalanítási akció keretében a beszállított lomok 
díjmentesen kerüljenek elhelyezésre  a Balatonrendes községben ingatlantulajdonnal rendelkezők részére, 
Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú ingatlanon található hulladéklerakón. 

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Takács Ferenc polgármester

11.  Közvilágítás korszerűsítés megtérülése.

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Községben lévő 35 db HGLI izzó cseréjére vonatkozó ajánlatot már tárgyalta a Képviselő-testület és 
azt az álláspontot alakította ki, hogy a úgy kéri meg az ajánlatot benyújtóktól a részletfizetést, hogy a jelenlegi, 
korszerűsítés előtti fogyasztás és a korszerűsítés utáni fogyasztás közötti különbözetet kívánja részletként fizetni, 
ilyen esetben a cégek milyen futamidővel tekintik kifizetettnek a beruházás összegét.
A megkeresésre 2009 április 16.án válaszolt az EH-SZER Kft   a megtérülési számítás az előterjesztés mellékletét 
képezi, a mellékleten hibásan szerepel a község neve.
Balatonrendes Község Önkormányzat 2009 évi költségvetésében a közvilágítás korszerűsítésére a 35 db lámpatest 
cseréjére bruttó 3 120 e Ft került betervezésre, mely betervezett összeg megegyezik az EH-Szer Kft által 2009 
évben adott ajánlati árral ( 2 600 e Ft+ Áfa) 
A  fogyasztással csökkentett részletfizetés esetén a beruházás megtérülése 12 év és 13 év közöttire tehető.
Szükséges lenne eldönteni, hogy a korszerűsítést el kívánja-e végeztetni az Önkormányzat, amennyiben igen akkor 
milyen konstrukcióban.  
Javasolja, hogy tárgyi ügyet napolják el a gyalogátkelőhely tervezéséig. 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

12. 17/2009 (I. 30) számú KT határozat módosítása ( Gyalogátkelőhely tervezés ).  

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009 január 30-i ülésén a gyalogátkelőhelyek tervezésére 
vonatkozóan meghozta az előterjesztés 1 számú mellékletét képező határozatot.
A határozat megküldésre került a tervező cég részére, egyben felkérésre kerültek, hogy Balatonrendesen 2009 
február 27-én egy bejáráson részt venni szíveskedjenek.
A Pannonterv Kft jelezte, hogy a megjelölt időpontban nem tud részt venni a bejáráson.
Felkérésre került a cég, hogy egy neki megfelelő időpontot jelöljön meg.
A cég jelezte, hogy a számára alkalmas időpont 2009 április 16-a vagy 17-e melyre kérte, hogy a Veszprém 
Megyei Közútkezelő Kht. részéről nyilatkozattételre alkalmas személy jelenlétét kéri, továbbá tájékoztatott, hogy a 
tervezési feladatot elfogadni a Képviselő-testület határozata alapján nem áll módjában, mivel az abban szereplő 
kikötés mely szerint a tervezési díj kifizetésére csak jogerős engedély megszerzése esetén kerülne sor.
A cég felajánlotta, a fizetés lehetőségét az alábbiak szerint: 75% tervszállításkor, valamint  25 % az engedély 
kézhezvételekor, megjegyezte ugyan levelében, hogy a visszatartott tervezési díj más esetekben 10% szokott lenni. 
A bejárás időpontja 2009. 04. 17-e. 

A tervezésre vonatkozóan elfogadásra javaslom, hogy a kivételes lehetőségtől eltérően a megjegyzésben szereplő 
feltételek szerint módosítsa a Képviselő-testület a határozatát. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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58/2009. (IV. 24)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2009 (I.30) számú KT határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:
A 17/2009 (I.30) számú határozat második bekezdésében szereplő „A Képviselő-testület az árajánlatot azzal 
a kitétellel fogadja el, miszerint az árajánlatban szereplő összeg kiegyenlítésére csak jogerős létesítési 
engedély birtokában kerülne sor.” szövegrész helyébe az alábbi lép: 

„A Képviselő-testület az árajánlatot azzal a kitétellel fogadja el, miszerint az árajánlatban szereplő összeg 
kifizetése két részletben történik: az első részlet a terv megfelelő példányban történő leszállításakor a 
tervezői díj 90 %-a a fennmaradó 10% a jogerős létesítési engedélybirtokában.

A határozat többi része változatlan tartalomban érvényben marad. 

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Takács Ferenc polgármester 
 

13.   Lakossági hulladék elszállítására árajánlatok bekérése . 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzata jelenleg szerződésben áll a Badacsonyvidéki Önkormányzatok 
Köztisztasági Intézményével, mely intézménnyel kötött szerződés alapján a felmondási határidő a felmondást 
követő hónap utolsó napja.
Ábrahámhegy és Szigliget Községek Önkormányzata tulajdonában álló intézmény várhatóan a napokban 
kezdeményezi a fennálló szerződés felmondását mivel az intézmény az előzetes információk alapján várhatóan 
2009 június 30 napjával megszűnik.
Balatonrendes Község Önkormányzatának szükséges új szolgáltatót választania a hulladék begyűjtésére és 
elszállítására vonatkozóan.
A Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladéklerakó telep a jogszabály alapján 2009 július 16 napjával 
szintén megszűnik.
Fentiek miatt szükséges a hulladék elhelyezésére vonatkozóan is a szerződést megkötni.
A jelenleg ismert információk alapján a fennmaradó hulladéklerakó telepek 2009 július 16-át követően az alábbiak: 
Tapolca( Zalahaláp), Veszprém, és a Ajka.
A hivatal elkészítette az ajánlatkérésre vonatkozó dokumentumokat, mely az előterjesztés mellékletét képezik. A 
dokumentációval kapcsolatban szükséges meghatározni szerepeltetendő időpontokat, határidőket úgy, hogy a 
szolgáltató 2009 június 1 napjával megkezdhesse működését.
Az ajánlat bekérése nem esik a Közbeszerzési törvény hatálya alá, de szükséges legalább három ajánlat bekérése.
Mivel a fennmaradó hulladéklerakókat üzemeltető cégek  hulladékszállítást is végeznek ezért javaslom, hogy az 
ajánlatokat ezen három cégtől kérje be az Önkormányzat.

Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő három cégtől kérjenek ajánlatot. Kéri a testület szavazását. 

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

59/2009. (IV.24)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ Lakossági célú hulladék gyűjtése, szállítása, és 
elhelyezése” tárgyában megkeresi az alábbi cégeket ajánlattétel céljából:

- Remondis Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33
- Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 8200 Veszprém, Kistó u. 8
- Avar Ajka Városgazdálkodási Kft 8400 Ajka, Szent István u. 1/a

Határidő: 2009. május 4.
Felelős: Takács Ferenc polgármester 
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Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy az ajánlattételi dokumentációt az alábbiak szerint fogadják el: 

Ajánlattételi felhívás megküldése 2009. április 27. 
Helyszíni bejárás 2009. május 4.  10.00 óra
Ajánlat beérkezése 2009. május 11. 10.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye Körjegyzőség  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ajánlat felbontásának ideje 2009. május 11. 10.00 óra
Ajánlat felbontásának helye Körjegyzőség  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 
Döntéshozatal 2009. május 22.  12.00 óráig Képviselő-testületi ülés keretében
Szerződéskötés 2009. május 22.  12.00 óra.

Kéri a testület szavazását. 

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

60/2009. (IV. 24.) KT határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Balatonrendes  Község  teljes  közigazgatási 
területén a települési  szilárdhulladék begyűjtésére,  elszállítására és  elhelyezésére  vonatkozóan  elfogadja: 
ajánlattételi dokumentáció-t, ajánlattételi felhívás-t, illetve a közszolgáltatói szerződés tervezetet az alábbiak 
szerint: 
Ajánlattételi felhívás megküldése 2009. április 27. 
Helyszíni bejárás 2009. május 4.  10.00 óra
Ajánlat beérkezése 2009. május 11. 10.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye Körjegyzőség  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ajánlat felbontásának ideje 2009. május 11. 10.00 óra
Ajánlat felbontásának helye Körjegyzőség  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 
Döntéshozatal 2009. május 22.  12.00 óráig Képviselő-testületi ülés keretében
Szerződéskötés 2009. május 22.  12.00 óra. 

Határidő: 2009. május 4.
Felelős: Takács Ferenc polgármester

14.   Környezetvédelmi Program elfogadása.   

Takács Ferenc polgármester  Mint ismert Ábrahámhegy és Balatonrendes települések Környezetvédelmi 
Programjának elkészítésére Ábrahámhegy Önkormányzat, mint gesztor Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit 
Kft. kérte fel. A programot a Kft. elkészítette  2-2 példányban és CD formájában megküldte, melyre több 
szakhatóságot megkereset és  54 hatóság adott véleményt. A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi  LIII. tv. 4. fejezetének 46. §. 1.bekezdés /b. pontja szerint az önkormányzat képviselő-testületének kell 
jóváhagynia az illetékességi területére vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programot. 
Javasolja, hogy a Környezetvédelmi Programot fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

61/2009. (IV.24)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi  LIII. tv. 4. fejezetének 46. §. 1.bekezdés /b. pontja szerint  a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft.   /székhely:  8600 Siófok, Batthyány u. 1. / által készített Környezetvédelmi Programot 
Balatonrendes község vonatkozásában elfogadja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő:   2009. április 30.  
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15.  Kérdések, interpellációk és vegyes ügyek. 

Kuti Istvánné képviselő  A Badacsonyi Borút Egyesület megkereste az önkormányzatot köszöntő tábla és borút 
térkép kihelyezésével kapcsolatban. Bemutatja a térkép elő- és hátlapját, melyet úgy kell elhelyezni, hogy 
körbejárható legyen. A borút minősített pincéi vannak rajta. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a falu  végén kerüljön  elhelyezésre a köszöntő tábla és a térkép pedig 
a postánál. Kéri a testület szavazását. 

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

62/2009. (IV.24)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület 
/székhely:  8261 Badacsony, Római út 2. / részére térítésmentesen engedélyezi, hogy Balatonrendes beérkező 
útvonala mellé kerüljön elhelyezésre a köszöntő tábla és a volt postaépületnél a borúti  térkép.

A képviselő-testület a területhasználati díj megfizetésétől eltekint. 

Határidő: folyamatos. 
Felelős: Takács Ferenc polgármester 

Takács Ferenc polgármester  Jakab Gyula telkével ugyanaz a helyzet, mint a 2,7 hektáros területtel, 4000 m2 kell 
letakarítani, hajlandó az egészet eladni. 

Kuti Istvánné képviselő  Maradjon úgy ahogy van, a belterületbe vonás jelentős költség, kb. 200-400 e. Ft lenne.  

Takács Ferenc polgármester Jakab Gyula felajánlotta, hogy az átminősítési költség felét átvállalja. Kéri, hogy a 
hivatal nézze meg a következő ülésre a költségeket. 

Tájékoztató

 16.    A 2009. I. negyedévi 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  2009. I. 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. 

 17.           Balatonszepezd önkormányzatnak a Révfülöpi Óvodai Intézményfenntartó Társulásból   
történő kilépéséről.

Takács  Ferenc  polgármester   Balatonszepezd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009.  március  30-i 
ülésén  határozatot  hozott  a  Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulásból  történő  kilépésre, 
figyelemmel arra a tényre, hogy településükről egyetlen gyermek sem veszi igénybe ezen intézmény szolgáltatását.
Kérik a kilépésre vonatkozó döntésük tudomásul vételét.

Az Intézményfenntartó Társulás jelenlegi tagjai:
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Balatonszepezd Község Önkormányzat
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Balatonrendes  Község Önkormányzat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat

18.           Szennyvízcsatorna III ütem műszaki átadásáról, valamint Ivóvíz hálózat bővítés   
( 285/2 és 288 hrsz) műszaki átadásáról.
      

Takács Ferenc polgármester  Gáspár Istvánnal a Víziközmű Társulat Elnökével beszélt a maradék pénz 
felhasználásáról, még a közgyűlés ülése előtt és erről tájékoztatja a testületet: A Hullám utcánál a járdát akarja 
megcsináltatni és kéri a kultúrház udvarán lévő követ térítésmentesen. A járda csináltatása véleménye szerint 
nem lenne fontos, de  csak a járdát hajlandó megcsináltatni. 

19.   Badacsonyvidéki Önkormányzatok  Köztisztasági Intézmény gépeinek megvásárlásáról.  

Takács Ferenc polgármester  A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Badacsonyvidéki Önkormányzatok 
Köztisztasági Intézményének gépeiből nem kíván vásárolni, még minimális összegért sem, mivel a gépek javítási, 
karbantartási költségére fedezetet kell biztosítani. 

20.      Balatonrendes  288 hrsz-ú úton elektromoshálózat megépítésére érkezett megkeresés. 

Takács Ferenc polgármester  Az EON-tól jött egy tájékoztató, hogyan lehet áramot a  tárgybani részre elvezetni és 
milyen költséggel. Telefonon felhívja Lakost Ágnest és elmondja neki. 

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  18.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

Tájékoztató  a zárt ülésről
A képviselő-testület egy fő részére 20.000 Ft összegű egyszeri átmeneti segélyt állapított meg. 
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