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

Ikt.szám:  42-136 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.  augusztus 28-i  nyilvános  ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
          Csabáné Varga Anikó képviselő
          Kuti Istvánné képviselő
          Lezsák Mihály képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző
Csik Tímea  jegyzőkönyvvezető 
Gáspár Anita pénzügyi előadó
Sütő Árpád műszaki előadó 
Dr. Perjés Kornél és Földi István a Balatonrendesi templom felújítása napirendre.
Székely István könyvvizsgáló  a Rendesi Kft. végelszámolása napirendre. 
Dr. Bíró Sándor a Rendezési Terv módosítására érkezett tárgyú napirendre.

 
Lakosság részéről:  Kardos Gábor

      Daróczy Attila

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést  9.30 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy az 1. 14. és 15. napirendeket vonják össze, mivel összefüggnek egymással. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Balatonrendes  Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

    Tájékoztató a Balatonrendes Önkormányzat  2009. évi költségvetésének alakulásáról. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./
 Tájékoztató a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról. 
Előterjesztő: Csaba Kálmán végelszámoló 

2. Körjegyzőség   2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző  /Írásos előterjesztés készült./

3.   Beiskolázási segélyek megállapítása. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

4. Remondis Tapolca Kft.-vel szerződéskötés a lakossági hulladék szállítására. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

5. „A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről”
        szóló  10/2009./V.29./ rendelet módosításának  I. fordulós tárgyalása. 

Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./
6.   Rendezési Terv módosítására érkezett ajánlat megtárgyalása. 

Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./
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7.   Balatonrendesi Templom felújítása. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

8. Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító
 Okirat módosítása, megszűntetése. 

Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./
9.   Balatonrendes ivóvízhálózat bővítés üzemeltetési szerződésének I.fordulós tárgyalása. 
10      Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./
10.  Balatonrendesi hulladéklerakóval kapcsolatos rekultivációs tervek és hatósági 

 engedélyek beszerzésére tervező részére meghatalmazás. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

Tájékoztató:

11.   A 2009.  II. n. évi képviselő-testületi határozatokról. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

12.   A 2009. I. félévi rendezvények elszámolásáról. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

13. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségen folytatott belső ellenőrzésről. 
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző /Írásos előterjesztés készült./

14.    „Megállapodás ráépítés és használat engedélyezéséről” szerződés  aláírásáról. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

15.    Balatonrendes Község területén létesítendő gyalogátkelőhelyről.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

16.    Balatonrendes Község Kultúrházában átépítésre kerülő konyha ügye. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

17.    Balatonrendes Önkormányzat és a MÁV Zrt. megállapodása keretében történő vasúti
 peronfelújítás. 
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester /Írásos előterjesztés készült./

18. Vegyes ügyek.

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

1. Balatonrendes  Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.   
Tájékoztató a Balatonrendes Önkormányzat  2009. évi költségvetésének alakulásáról. 
Tájékoztató a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról. 

Takács Ferenc polgármester 
Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy  tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  a  helyi  Önkormányzat  fél  éves  helyzetéről.  Ennek  a  törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások között az Önkormányzat költségvetésének tervezése 
során 2 fővel lett számolva, melyből egy személy részmunkaidőben foglalkoztatott. Mivel időközben a „Rendesi” 
Kft  megszűnése  miatt  az  eredeti  előirányzat  módosításra  került  így az  alapilletmények  teljesülése  elmaradt  a 
módosított előirányzathoz képest, mivel a „Rendesi” Kft megszűnése miatt átvett 3 fő bére a második félévet fogja 
érinteni.  Emiatt a TB járulékok teljesítése is elmaradt a tervezettől. Jelenleg 2 fő közcélú alkalmazott bérével kell 
számolni,  melynek  90%-át  az  állam támogatja,  ez  a  bevételi  oldalon megjelenik  így a  kiadások is  jelentősen 
csökkennek. Részmunkaidőben foglalkoztatott bére időarányosan teljesült. 

• Jutalom címén tervezett összegből kifizetésre került 84.000 Ft. a 195/2009 (XII.9.) KT határozat alapján
• Egyéb költségtérítés az alpolgármester költségátalányát tartalmazza.
• Az állományba nem tartozók juttatásai a polgármester az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, mely 

jelentős  megtakarítás  mellett  teljesült,  mivel  a  polgármester  úr  megválasztásától  fogva  nem vette  fel 
tiszteletdíját és költségtérítését.  

A dologi kiadások során:
• Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére volt szükség: kp. fizetési csekk, névjegykártya karton. Ezen a költség-

soron féléves viszonylatban időarányos teljesült. 
• Tüzelőanyag költsége gázpalack vásárlását tartalmazza.
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Hajtó és kenőanyag beszerzése a Kia tehergépjármű üzemanyagát, motorolaj vásárlást, kenőolaj, kenőzsír, kisgé-
pek üzemanyagát tartalmazza, mely a II. félévben várhatóan teljesül a „Rendesi” Kft. megszűnése miatt ezután az 
Önkormányzatnak kell beszerezni.

• Anyagbeszerzés címén az alább felsoroltak kerültek megvásárlásra: Tisztítószer, Útsó, virág vásárlás Nő-
napra, virágpalánta vásárlás virágosításhoz.

• Karbantartás díját az orvosi rendelőben végzett hálózat javítása jelentette.
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás alatt az alábbi költségeket könyveltük: számítógép készenléti 

díj,  szemétszállítás,  hulladéklerakás  költsége,  orvosi  rendelő takarítása,  tűzvédelmi  szolgáltatás,  honlap 
karbantartás, fotózás, ügyvédi képviseleti díj, postaköltség. A módosított előirányzathoz képest időarányo-
san teljesültek a kiadások.

• A továbbszámlázott szolgáltatások között azokat a kiadásokat könyveljük, amelyeket a későbbiekben ki-
számlázunk ilyen például a bolt rezsiköltsége, telefonköltség „Rendesi” Kft.-nek.

• Reprezentációs költségek között a 2008. év végi karácsonyi ünnepség áthúzódó számlái, disznóvágás hús 
és fűszer vásárlását, Nőnapi rendezvény ital és ételfogyasztását valamint a választások étel és ital költségét 
foglalja magába.

• Reklám és propaganda kiadások között a Rendesi lapok nyomdaköltsége jelenik meg. 
• Egyéb különféle kiadások között a március 15-i rendezvény zeneszolgáltatásának díját, és a nőnapi rendez-

vény zeneszolgáltatását értjük.
• Különféle adók díjak között a bankköltség, kötelező biztosítás, tagdíjak (Balatoni Szövetség, Kistérség), 

jogi tevékenység díját, ügyvédi képviselet díját, telekhatár rendezés díját, ÁNTSZ engedély díját, felelős-
ség biztosítás díját foglalja magába, amelynek teljesítése elmarad a tervezetthez képest.

A dologi kiadások összességében nézve időarányosan elmaradnak a tervezett kiadások nagyságától, amely még a 
II. félévben teljesülhetnek a „Rendesi” Kft megszűnése miatt illetve a későbbi rendezvények megtartásakor.

• A kiadások között az önkormányzat támogatásértékű hozzájárulást ad a Körjegyzőségnek, a révfülöpi is-
kolának valamint a badacsonytomaji iskolának.

• Az Önkormányzat támogatta a NABE helyi csoportját, a Rozmaring Ág csoportot, a Balatonrendesi kultu-
rális alapítványt illetve a badacsonytomaji Tatay Általános iskolát. Pénzeszközt adott át a Probio részére a 
közmunkaprogramban  való  részvétel  címén.  Hozzájárulást  fizetett  a  Kistérségi  társulásnak  háziorvosi 
ügyelet jogcímen valamint a háziorvosnak utiköltség jogcímén.

• Az önkormányzat által folyósított ellátások összességében nézve elmaradtak a tervezettől. 
•  Beruházás kiadásai között megvalósultak a szennyvízcsatorna beruházás III. ütem, a Környezetvédelmi 

program, a Pálkövei út aszfaltozása, az Ásványvízkút tervezése. A folyamatban lévő beruházások a II. 
félév kiadásait fogják növelni.

Bevételek alakulása:
• Az Önkormányzat alaptevékenysége körében végzett szemétszállítási szolgáltatás előirányzatának telje-

sülése elmaradt a vártól.  
• A bérleti díjak a ”Rendesi” Kft bevételkiesése és a szeméttelep bezárása miatt elmaradt a várttól, a telje-

sítés a 2008. évről elmaradt tartozás kiegyenlítése.
• A Tagi kölcsön visszafizetés teljes összegben elmaradt a tervezettől.
• Az önkormányzat helyi adói a tervezetten felül folytak be a teljesítést vizsgálva. Itt megjegyzendő, hogy 

a részben az éves adó egyösszegű befizetéséből, részben az elvégzett adóellenőrzésből adódik. Jelenleg 
is van adó a számlákon, mely még nem került átutalásra, a költségvetési számlára.

• Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkor-
mányzat  számlájára,  ugyanúgy,  mint  az  önkormányzatok  költségvetési  támogatása  (normatív,  illetve 
központosított). 

• A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett és az államtól leigényelt lakásfenntartási támo-
gatást, rendelkezésre állási támogatást, rendszeres szociális segélyt és a közcélú foglalkoztatás támogatá-
sát foglalja magába. 

• A központi előirányzatok a 2009. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása.  
• A 2008. évi beszámoló alapján az államtól 10 eFt. normatíva különbözetet kaptunk.
• A választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 123 eFt.
• A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatokra 125 eFt-ot kaptunk.
• Viziközmű társulás 12.000 eFt-ot utalt az Önkormányzat költségvetési számlájára.
• Kövágóörs Község Önkormányzat pénzeszközt adott  a Pálkövei út aszfaltozására.
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Az Önkormányzat pénzkészlete 2009. június 30-án: 16.620e Ft. 
(Ez természetesen a már szerződéssel vagy Önkormányzati döntéssel rendelkező pénzügyileg nem teljesült, de ki-
adásként megjelenő tételeket nem tartalmazzák Pl. Peronfelújítás bruttó 2.000 e Ft, valamint az ásványvízkútfúrás 
bruttó 1.625 e Ft.).
A pénzkészlet tartalmazza a szeméttelep rekultivációjának céljára elkülönített összeget is, amelyet csak ezen célra 
és feladatra lehet felhasználni melynek összege 5.940 e Ft, valamint a talajterhelési díjból befolyt külön számlán el-
különített 100 e Ft-ot amelyet csak a felszín alatti víz mennyiségi minőségi védelmére használható fel. 

Kuti Istvánné képviselő   Jutalom kinek került kifizetésre és az ügyvédi képviseleti díj mit takar? 

Soltész Attila  körjegyző   2008. évben döntött  a  képviselő-testület  a  körjegyző jutalmazásáról  és az a kifizetés 
szerepel ott. 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  Az ügyvédi képviseleti díj a bányával kapcsolatos birtokvédelmi és peres ügyekben 
az ügyvéd asszony megbízási díja. 

Takács Ferenc polgármester  A pálkövei strand bevételi  megosztását milyen formában kapja az önkormányzat? 

Soltész Attila körjegyző   Kővágóörs önkormányzata a megállapodás szerint a strandi pénztárgépben lévő nettó 
árbevétel 6 %-át a szezon végén utalja át Balatonrendes önkormányzata részére.  

Lezsák Mihály képviselő   Mozgókönyvtári támogatás 125 e. Ft, ebből az összegből van-e rálátása a testületnek, 
hogy  milyen  kiadások  merülnek  fel?  Véleménye  szerint  folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni  a  könyvtári 
kiadások alakulását. 

Kuti Istvánné képviselő  A könyvtáros tartott beszámolót amiben erről is tájékoztatta a képviselő-testületet. 
A Víziközmű Társulat feloszlott-e és a költségvetésben szereplő összeg e szerint alakul-e? 

Soltész Attila körjegyző   A szennyvízcsatorna III. ütem társberuházási szerződés alapján  utalta át a Víziközmű 
Társulat a 12 millió forintot. 
A mozgókönyvtárral kapcsolatban lehetősége van a képviselő-testületnek, hogy részletesebb beszámolót kérjen a 
könyvtárostól. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetéséről készült beszámolót 
fogadja el a testület, kéri a szavazásukat. 

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

101/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2009.  I.  félévi  költségvetési 
beszámolóját megismerte és 27.374 e Ft bevételi és 29.222 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

Takács Ferenc polgármester  A mai ülésre meghívást kapott a Rendesi Kft. könyvelője, de mivel nem jelent meg az 
ülésen, ezért rendkívüli ülésen javasolja meghallgatni. 

Soltész Attila körjegyző  A könyvvizsgálónak a jelentését a képviselő-testület kézhez kapta, ami alapján szükséges 
dönteni. 

Takács Ferenc polgármester   Úgy gondolja, hogy a Rendesi Kft. könyvelését elviszi egy budapesti céghez és 
felülvizsgáltatja.
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Soltész Attila körjegyző  A Rendesi Kft. tulajdonosa Balatonrendes önkormányzata, amennyiben úgy dönt, hogy a 
Rendesi Kft. könyvelését felül kívánja vizsgáltatni, meghatalmazás szükséges a könyvelő részére. 

Lezsák Mihály képviselő  Egyetért a felülvizsgálattal és amikor azt átlátja a testület, akkor döntsön ezügyben. 

Takács Ferenc polgármester   Felteszi szavazásra, hogy a polgármester a Rendesi Kft. könyvelését 
felülvizsgáltassa.      

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

102/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármester  urat,  hogy  a 
Rendesi  Kommunális  és  Szolgáltató  Kft.  /székhely:  8255  Balatonrendes,  Fő  u.  1.  /  könyvelését 
felülvizsgáltassa. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

2.    Körjegyzőség   2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. 

Soltész Attila körjegyző
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2009.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely 
szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi jogon 
jár, 1 fő nyelvpótlékát 2009. május hónaptól nem kell fizetni gyes miatt.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
2009 évben a Körjegyzőség településeinek csökkenése miatt végrehajtott létszámcsökkentés munkakör összevonást 
eredményezett, így egy fő állományban lévő, de nem dolgozó felmentésével és végkielégítésével is számolva lett. 
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, amely 8 fő részére lett kifizetve átlagosan 37.750 Ft , 
ami az ez évi költségvetésben jelenik meg.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.
Ruházati  költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi  jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült.  A 
költségvetésbe betervezett 100e Ft meghaladja a betegszabadságokra kifizetett 167 e Ft.
Az étkezési hozzájárulás 2009 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó 12000 Ft-tal 
(melegétel utalvány) lett számolva, amelynek teljesítése nem haladja meg az időarányosan tervezettet. 
Közlekedési  költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve  a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely  nem a ténylegesen  felmerült  összes  költséget  jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben  foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre, mely elmaradt a ténylegesen felmerült költségtől.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, továbbá Internet hozzájárulás került kifizetésre, (mely 1/2001. (XII.28.) 
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra). 
A szociális juttatások címén lakásépítési és családalapítási támogatás került kifizetésre. A lakásépítési támogatás 
kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetés kerül a Körjegyzőség részére.
A munkaadókat  terhelő egyéb járulék az illetmények  után számolt  arányos  járulék,  mely összességében nézve 
időarányosan alakult.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
gémkapocs,  iratfűző,  füzet,  etikett  címke,  hibajavító,  iratpapucs,  lefűzhető  tasak,  radír,  ragasztó,  naptár, 
nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek. 
Könyv, szakkönyv költségen Költségvetési szabályzat minták című kiadvány került megvásárlásra.
Folyóiratok között a CD jogtár 2008. évben került megvásárlásra, amely éves előfizetése 2009. júliusáig érvényes. 
II.  félévben  várható  kiadás  az  alábbi  költség  nemen.  A  kisértékű  tárgyi  eszköz  beszerzésnél  billentyűzet  lett 
vásárolva. Egyéb anyagbeszerzésnél izzó és hosszabbító került kifizetésre.
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A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata,  Balatonrendes  Község  Önkormányzata,  Ábrahámhegyi  Víziközmű  Társulás,  Balatonrendesi 
Beruházó Víziközmű Társulás, 2009. I. félévében a Rendesi Kft., továbbá a dolgozói és családtagi telefonszámlát 
tartalmazzák.) A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba 
tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések kerülnek továbbszámlázásra.
Karbantartási,  kisjavítási  költségek  a  körjegyzőség  eszközeinek  javítását  foglalja  magába  (notebook  javítása, 
nyomtató karbantartása, számítógép javítás, hűtőgép javítását).
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 642 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási szolgáltatása 66e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 20 e Ft. szerepel.  
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás 21e Ft, Tapolca környéki Jegyző szakmai szervezet tagdíja 50 e Ft, 
a dolgozók közigazgatási alapvizsgára és szakvizsgára való felkészülés díja és vizsgadíj valamint a munkájukat 
elősegítő szakmai napok részvételi díját tartalmazza 70 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját, 163e Ft, bankkezelési költséget 29e Ft, takarnet használati 
díjat 2e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 65e Ft illetve az önálló bírósági végrehajtó díját 90 e 
Ft.  A  végrehajtói  díj  meghaladta  a  tervezett  mértéket,  de  a  már  sikeresen  behajtott  követelések  esetében 
visszautalásra került a díj, amely a II. félévben került könyvelésre.
A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a féléves teljesítés időarányos részét.
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség Immateriális javak beszerzését, gépek berendezések vásárlására 
szánt 840 e Ft-tól nem került kiadásra. 
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, amely a 7 hónapban került 
átutalásra így a féléves beszámolóba nem került bele. 
Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok 
ellátásáért kapott bevétel szerepel (28e Ft)
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. 
Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírságból befolyt összeg 38 e Ft.
Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal 
a bankszámlára 16.813 eFt. 
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2009. évben 5 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 
Összességében  megállapítható,  hogy  a  2009.  I.  félévi  tényleges  bevételek  kiadások  egyensúlyban  vannak,  és 
időarányos teljesítést mutatnak.
A  Körjegyzőség  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  ennek  megfelelően  alakult  a  2009.  I.  félévi  pénzkészlete  is 
(Pénzkészlete 2009. június 30-án : 1.664e Ft).

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség 2009. I. félévi beszámolóját fogadják el. Kéri a testület 
szavazását. 

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

103/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2009.  I.  félévi  költségvetési 
teljesítését megismerte és 17.301e Ft bevételi és 16.700e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

3.   Beiskolázási segélyek megállapítása. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének a szociális  igazgatásról  és a szociális  ellátásokról 
szóló 6/2009. (IV.1.) számú rendeletének 22§ (1) bekezdés alapján „Iskolakezdési támogatásra jogosult 
jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül Balatonrendes községben lakóhellyel rendelkező általános iskola, 
közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló személy”
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Balatonrendes Község Önkormányzat 11/2009. (VI.17.) számú költségvetési rendeletében az Önkormányzat által 
folyósított támogatások között a beiskolázásra tervezett összeg 550.000Ft. 
A költségvetésben a beiskolázási segély személyenkénti összege nem lett meghatározva.
2008. évben 12 fő részére került kifizetésre beiskolázási segély 7.000Ft összegben.
2009. évben az igénybevevők száma változhat az iskolai tanulmányokat kezdők és befejezők számának változása 
miatt, vélhetően 12 fővel számolhatunk.

Beiskolázási segély összegeként 10.000 Ft-ot javasol megállapítani. 

Lezsák Mihály képviselő  Véleménye szerint az összeg után Áfa-t szükséges fizetni. 7.000 Ft-ot javasol. 

Soltész Attila körjegyző  A segélyezés után nem kell Áfa-t fizetni és egyéb járulékok sem terhelik a beiskolázási 
segély összegét. 

Kuti Istvánné képviselő  7.000 Ft-ot javasol, mivel a költségvetésben ez a támogatás is ilyen összeggel szerepel. 

Takács Ferenc polgármester  Kéri a testület szavazását, amennyiben a 10.000 Ft összeggel ért egyet. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  2 igen, 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal szavazott. Így a határozati 
javaslat  nem került elfogadásra, mivel nem kapott többségi támogatást.  

Takács Ferenc polgármester  Kéri a testület szavazását, amennyiben a 7.000 Ft összeggel ért egyet. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 igen, 1 tartózkodás és 2 nem szavazattal szavazott. . Így a határozati 
javaslat  nem került elfogadásra, mivel nem kapott többségi támogatást.  

Soltész Attila körjegyző  Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a  határozat meghozatalához a jelenlévő képviselők 
több mint felének igen szavazata szükséges. 

Lezsák Mihály képviselő  Nem ért vele egyet, miért nem elég a három igen szavazat. 

Soltész  Attila  körjegyző   Ahogy  az  előbb  is  említette  továbbá   az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzata valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak szerint a jelenlévő 
képviselők több mint felének igen  szavazata szükséges a határozat elfogadásához.  

Takács Ferenc polgármester Kéri a képviselő-testületet, hogy a megállapítandó összeget gondolja át és újra felteszi 
szavazásra a 7.000 Ft összeget. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  2 ellenszavazat  mellett és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

104/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községben  állandó  lakosként  bejelentett  és 
életvitelszerűen  ott  élő  nappali  tagozaton  tanuló  gyermekek  részére,  -  az  iskolalátogatási  igazolások 
bemutatása mellett  7.000 Ft, (azaz  hétezer  forint) összegű beiskolázási segélyt nyújt.
Megbízza a Körjegyzőt, hogy az iskolalátogatási igazolások bemutatása után, az összeg kifizetéséről saját 
hatáskörben gondoskodjék.
A beiskolázási segély kifizetésére 2009. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Felelős:  Takács Ferenc polgármester
   Soltész Attila körjegyző

Határidő: 2009. szeptember 30.
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4.  Remondis Tapolca Kft.-vel szerződéskötés a lakossági hulladék szállítására.   

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzata és a Remondis Tapolca Kft között  a lakossági hulladék elszállítására és 
ártalmatlanítására 2009 május 29-én megkötött szerződés érvényessége 2009 szeptember 30 napjával lejár, ezért a 
szerződés módosításáról tárgyalás került lefolytatásra.
A tárgyalások során körvonalazódott a mellékletben szereplő szerződés módosítás, melynek értelmében a 2009-es 
évben október hónaptól csak az állandó lakások után számít fel díjat a szolgáltató ezzel elérve azt, hogy a nyaraló 
ingatlanoknak az idei évben már ne kelljen hulladék szállításra vonatkozóan díjat fizetni.
A módosított szerződés hatálya 2009 október 1-től 2010 december 31-ig tart.
A szerződés alapján a 2010. évi díjat  a szolgáltató 2009 november 30-ig kell hogy megküldje annak érdekében, 
hogy az Önkormányzat a rendeletében a szolgáltatás díját érvényesíteni tudja.
A szerződés módosítás következtében a nettó árak az idei évre vonatkozóan a május 29-én kötött szerződéshez 
képest nem változnak.
A szerződés módosítás alapján a 2009 október 1 és 2009 december 31 között kifizetendő díj 140 400 Ft +Áfa 
( 25%).
A tárgyalások  során a 2010 –évi  díjra vonatkozóan azt  a tájékoztatást  kaptuk,  hogy az  várhatóan a Központi 
Statisztikai Hivatal által közölt infláció közeli értékkel fog nőni.
A szerződés módosítás nem esik a közbeszerzés hatálya alá mivel a szerződéses időszak ( 2009 június 1-től  2010 
december  31-ig)  nem  éri  el  az  értékhatárt.  A  teljes  időszak  jövő  évre  vonatkozó  becsült  árral  felszorozva 
megközelítőleg: 3 600 000 Ft 
A  szerződés  megkötésére  mindaddig  van  lehetőség,  míg  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által lefolytatott szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárása le 
nem zárul, azon eredmény nem születik. 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  37/2009 (III.06)  számú  határozatában  vállalta,  hogy az  Észak-Balatoni 
Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  által  lefolytatott  közbeszerzési 
eljárás  eredményhirdetésekor  érvényben  lévő  közszolgáltatói  szerződések  lejártát  követően,  a  Társulás  által 
lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést köt.
A  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  telefonos 
tájékoztatása alapján az eredményhirdetés nem történt,  melyre  vonatkozóan az írásos megerősítést a  Képviselő 
testületi ülés időpontjáig megküldik.

Javasolja, hogy a települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozóan a Remondis 
Tapolca Kft-vel   kötött 2009 szeptember 30- ig érvényes szerződést módosító 1 számú szerződés módosítást 
fogadják el.  Kéri a testület szavazását. 

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

105/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonrendes község teljes közigazgatási 
területén a települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozóan a Remondis 
Tapolca Kft-vel  (székhely:  8300 Tapolca, Halápi u. 33)  kötött és 2009. szeptember 30- ig érvényes 
szerződést módosító 1. számú szerződésmódosítást,-  melynek tárgya a hulladékok begyűjtéséről, és 
szállításáról rendelkező / 2009. 05. 29 napján a felek által kötött/ szerződés - elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.   

Határidő: 2009. szeptember 10
Felelős: Takács Ferenc polgármester 

5.    „A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről”
        szóló  10/2009./V.29./ rendelet módosításának  I. fordulós tárgyalása. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Községben a jelenlegi hulladékszállítási rendszer kisebb nagyobb fennakadásokat, problémákat 
vetett fel főként a nyaralótulajdonosok esetében.
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Az  egyik  jelentős  probléma,  az,  hogy  a  nyaralók esetében  az  ingatlan  tulajdonosok  általában  vasárnap 
elhagyják ingatlanjaikat,  és a hulladék elhelyezésére  szolgáló kuka közterületről  való behelyezését  nem tudják 
megoldani.
A másik jelentős probléma ami miatt a rendelet módosítása szükséges a szolgáltatói szerződés 2009 szeptember 
30-i hatálya, melyet követően a hulladék szállítást meg kell oldani a községben.
A Képviselő-testületi ülés 4 számú napirendi pontjában a szolgáltatóval egyeztetett szerződés került szerepeltetésre, 
melynek  következtében  a  szállítási  időszakot  a  nyaraló  ingatlantulajdonosok  vonatkozásában  az  eddigi  hét 
hónaphoz  képest  minimum  öt  hónapra  javasolt  csökkenteni,  így  az  idei  évben  már  a  nyaraló  után  nem kell 
szemétszállítási díjat fizetni, és csak az fizet átvitt értelemben szemétszállítási díjat aki ténylegesen nyaralójában 
tartózkodik,  mivel  a  hulladékszállítást  meg  tudja  oldani  a  többlet  hulladék  elhelyezésére  szolgáló  emblémás 
zsákkal.
Az állandó lakosság továbbra is  a teljes évre vonatkozóan fizetné a díjat,  a  megállapított  50 %-al  csökkentett 
kedvezménnyel.
A kedvezmény mértékének csökkentése csak 2010 január 1 napjával történő hatálybalépéssel lehetséges növelése 
akár jelen rendelet tervezet hatályba lépésével lehetséges.
A 2010 évre vonatkozóan a szerződés alapján új rendeletet kell alkotnia Balatonrendes Község Önkormányzatának.
A rendelet tervezetben az ez idáig két rendeletben szereplő közel azonos témakörű rendelet került összedolgozásra, 
melyek a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2009 (V.
29) számú és a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 11/2008 (VII. 
28)  számú  rendelet  ezért  az  eddigi  rendelethez  képest  a  tervezet  terjedelme  jelenősen  eltér,  mivel  a 
hulladékszállításra  és  a  közterületre  vonatkozó  rendeletekben  szereplő  átfedések  összevezetésre  kerültek  a 
könnyebb átláthatóság érdekében. 
A módosítások a rendelet tervezet szövegében kivastagításra kerültek.
A  rendelet  tervezetet  a  hulladékgazdálkodási  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  meg  kell  küldeni 
véleményezésre a közigazgatásilag határos községek Önkormányzatainak, valamint a Megyei Önkormányzatnak és 
a  Közép-Dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőségnek  véleményezésre,  melyet 
követően kerülhet a rendelet elfogadásra.
A  rendelettervezet  16.  §.  4.bekezdésének  utolsó  előtti  mondatában   „a”  betűt  kell  írni  a  „jogviszonyt”  és  a 
„kötelező közszolgáltatás „ szavak közé. A 18. §. 5.pontja: műanyag zsákot használhatják és utána jön, hogy  „és 
részükre  az  önkormányzat  …20 db  zsákot  rendelkezésre  bocsát  „  véleménye  szerint  ez  a  helyes  szórend.  A 
„bocsát” szót javasolja elfogadni. A többivel nincs problémája.

Kuti Istvánné képviselő  Javasolja, hogy ne csak a könyvtárban legyen lehetőség zsák vásárlására , mivel többen 
megkeresték, hogy nem tudták megoldani a vásárlást. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Az önkormányzati  dolgozóknál lévő mobiltelefonszámot közzéteszik és előzetes 
egyezetést követően lehet vásárolni náluk is. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a tárgybani rendelettervezetet küldjék meg véleményezésre. Kéri a 
testület szavazását. Javasolja , hogy az előbb említett nyelvtani pontosítással együtt, azaz: 
A  rendelettervezet  16.  §.  4.bekezdésének  utolsó  előtti  mondatában   „a”  betűt  kell  írni  a  „jogviszonyt”  és  a 
„kötelező közszolgáltatás „ szavak közé. A 18. §. 5.pontja: műanyag zsákot használhatják és utána jön, hogy  „és 
részükre  az  önkormányzat  …20 db  zsákot  rendelkezésre  bocsát  „  véleménye  szerint  ez  a  helyes  szórend.  A 
„bocsát” szót javasolja elfogadni.

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

106/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete   „A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről”szóló rendelet tervezetet elfogadhatónak tartja, ezért felkéri a 
polgármestert, hogy  a rendelet tervezetet a 2000 évi XLIII törvény rendelkezéseinek megfelelően a küldje 
meg véleményezésre.

Határidő: 2009. szeptember 10
Felelős: Takács Ferenc polgármester 
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6.   Rendezési Terv módosítására érkezett ajánlat megtárgyalása. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község rendezési tervével kapcsolatban a Képviselő-testület a módosítással már 2008 év óta 
foglalkozik, több esemény történt közben, melyek az alábbiak voltak:
Lakosság  részére  tájékoztatás  nyújtása  több  ízben  mind  közmeghallgatás,  mind  levél,  mind  pedig  szombati 
ügyfélfogadás keretében.
A hatóságokkal az út szabályozás kérdésére vonatkozóan egyeztetés került lefolytatásra, valamint több hatóság és a 
tervező is kifejtette álláspontját a Képviselő-testület illetve a lakosság felé a feltett kérdésekben.
Az ügyben szakértő került felkérésre Dr. Bíró Sándor úr személyében, valamint a terv módosítás vonatkozásában 
kiírás alapján árajánlatok kerültek bekérésre.
Az árajánlatok beérkezését követően Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testülete a 38/2009 (III.27) 
számú határozatával arról döntött, hogy az ajánlattevőknek a tett ajánlat kerüljön megköszönésre, azzal, hogy a 
képviselő  testületnek  jelenleg  nem áll  rendelkezésre  a  teljes  összeg,  ezért  azt  csak  pályázati  lehetőség  esetén 
kívánja megvalósítani.
A  Képviselő-testület   56/2009  (IV.24)  számú  határozatával  döntött  Dr.  Bíró  Sándor  szakértő  és  Sütő  Árpád 
műszaki  előadó  felkéréséről,  hogy  a  Szövterv  Kft-vel  egyeztessen  a  Rendezési  terv  kapcsán  a  költségek 
vonatkozásában.
Az 56/2009 (IV.24) Kt. határozat visszavonásra került a 68/2009 (V.22) számú határozattal, valamint döntött arról, 
hogy  a  Körjegyzőség  az  utak  szabályozási  szélességével  kapcsolatban  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Államigazgatási Hivatallal egyeztessen.
Utolsóként 2009 július 10.-én került napirendre a Rendezési terv módosítása amikor is  a jelen volt az Építési 
hatóság, valamint a főépítész is és tájékoztatta a Képviselő-testületet a rendelet módosítás lépéseit, illetve menetét 
illetően. A Képviselő-testület 86/2009 (VII.10) számú határozatával döntött arról, hogy a Völgyzugoly Műhely 
Kft-vel kerüljön kapcsolat felvételre.
A Völgyzugoly Műhely Kft-től  nyilatkozat  került  bekérésre,  hogy tartják-e 2009 február  23.-án kelt  tervezési 
ajánlatukat.
A cég a mellékletben szereplő nyilatkozatot tette.
Az ajánlat műszaki tartalma nem változott csak az ajánlati ár, illetve a résszámlák nagysága.

Völgyzugoly Műhely Kft:
Az ajánlattételi kiírásban szereplő határidő, a határidőkbe az 1997 évi LXXVIII törvény 9.§ szerinti kötelező 
véleményezési időszak nem számít bele.

Az ajánlat tartalmazza a kiírás szerinti összes tételt.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke:0,2 %/nap az adott ütemre vonatkozóan maximum a tervezési díj 10 %-a 
Ajánlati ár: 1 295 000 Ft + 20% Áfa , változott: 1 430 000 Ft + 25% Áfa.
A vállalkozó kíván résszámlát benyújtani az alábbiak szerint: 
-A településfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálati munkarészek el készültekor: 259 000 Ft+ 
20%Áfa , változott: 286 000 Ft +25%Áfa.
-Településrendezési eszközök előkészítésének el készültekor: 194 250 Ft + 20Áfa , változott: 214 500 Ft +25% 
Áfa 
-Helyzetértékelő elemző rész el készültekor: 194 250 Ft + 20% Áfa, változott 214 500 Ft +25%Áfa
-Értékelő javaslattevő rész ( lakossági ki függesztés, közbenső véleményezés): 
388 500 Ft+ 20% Áfa,  változott: 429 000 Ft + 25% Áfa 
-Jóváhagyási rész, jóváhagyási eljárás kivonatos egyeztetési anyag készítése és egyeztetés 
( záróvéleményezés): 129 500 Ft +20% Áfa,  változott: 143 000 Ft + 25% Áfa
 -Jóváhagyási rész egyeztetés eredményének átvezetése ( Képviselő-testület jóváhagyó döntését követő 
dokumentáció leszállításakor): 129 500 Ft + 20% Áfa, változott: 143 000 Ft +25% Áfa 
A dokumentáció a kiírás szerinti példányszámban készül ( 6 nyomtatott +1 digitális).

Balatonrendes Község Önkormányzata a 2009 évi költségvetésében a rendezési terv elkészítésére bruttó 3 360 000 
Ft  összeget tervezett be, melyből pályázaton elnyert támogatásként bruttó  2 240 000 Ft ot tervezett bevételként, 
valamint bruttó 1 120 000 Ft-ot önerőként (20% ÁFA).

Jelenleg a pályázati lehetőség nincs kiírva, így támogatási igény nem nyújtható be. 
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Fentiek alapján jelenleg Balatonrendes Község Önkormányzat Költségvetéséhez képest a jelenlegi ajánlat alapján a 
rendezési terv módosítása bruttó 667 500 Ft többletköltséget eredményez, melyet az Önkormányzat a tartalékkeret 
terhére tud biztosítani. 
A tartalékkeret jelenleg 908 000 Ft ( bruttó) elfogadás esetén ezen tartalékkeret 240 500 Ft-ra csökken.

A képviselő-testület legutóbbi döntésének megfelelően a Völgyzugoly Kft-t kellene megbízni a lakossági 
elvárásoknak megfelelően a Rendezési Terv módosítására. 

Lezsák Mihály képviselő  A polgármester úr által előterjesztettekhez képest más javaslata van. Az önkormányzat 
ne bízza meg a Völgyzugoly Kft.-t, hanem az általa és Bíró úr által összeállított rendelettervezetet javasolja 
elfogadásra. 

Felolvassa e  tárgyú  interpellációját, amely  a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

Takács Ferenc polgármester   Ha jól értette azt javasolja Lezsák Mihály képviselő, hogy ne a Völgyzugoly Kt-t 
bízzák meg, hanem az általa és Bíró úr által előterjesztetett fogadja el a testület. 
Az előző képviselő-testületi ülésen megjelent szakemberek elmondása szerint a Rendezési Terv módosítási 
eljárásba be kell vonni a megfelelő hatóságokat és be kell tartani a hivatalos ügymenetet. 

Dr. Bíró Sándor  A jegyző úr szándékosan késlelteti ennek az ügynek a menetét. 

Takács Ferenc polgármester   Felhívja Bíró úr figyelmét, hogy ne személyeskedjen. 

Dr. Bíró Sándor Véleménye szerint időhúzás történik. A polgármester úr küldött neki egy levelet a Rendezési Terv 
tárgyában, amiben azt írja, hogy a május 22-i ülésen felmerült a Rendezési Terv módosítása, oly módon, hogy csak 
az utak kiszabályozási vonala kerüljön módosításra és azt határozat formájában tegye meg a képviselő-testület.
Nem érti,  mit jelent az, hogy felmerül, mikor már eldöntötték a rendelet módosítást. 
A levélhez becsatolták a többször megkérdőjelezett főépítészi véleményt, amelyet nem kell figyelembe venni.
Ez az utolsó alkalom, hogy végre észhez térjen a testület. Eleve rossz helyen van a kiszabályozás. 
Fogadja el a testület az általa és Lezsák Mihály képviselő által előterjesztett rendelettervezet, majd ő az 
illetékesekkel leegyezteti.
Az elmúlt ülésen már döntött a képviselő-testület, nem lehet további 2 millió forintot ezen célra fordítani. 

Felveti, hogy az önkormányzati kisautó a Bányász utcában építőanyagot szállított. Olyan volt, hogy építőanyagok 
tűntek el. Augusztus 14-én építőanyagot szállított a kocsi. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Ez rágalom, és legyen szíves feljelentést tenni. Ezt visszautasítja. Ez minket érint 
és most itt megvédi a dolgozókat. 

Takács Ferenc polgármester   Kéri Bíró urat, hogy röviden és a témához kapcsolódóan szóljon hozzá. 

Sütő Árpád műszaki előadó  Bíró úr! A polgármesternek úrnak egy kérdése volt Önhöz, hogy amit polgármester úr 
elmondott, hogy le kell folytatni az egyeztetési folyamatokat a szakhatóságokkal, hogy ez igaz-e, hogy Ön 
megerősíti-e vagy cáfolja. Mivel benyújtott egy rendeletmódosítást, amiben egyértelműen leírja, hogy le kell 
folytatni az egyeztetést az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § alapján, kivétel a 10./bekezdésben foglaltak.  

Dr. Bíró Sándor  A törvény igaz, de a Rendezési Terv elfogadása előtt kellett volna az összes határozatot bemutatni 
és azt elküldeni a főépítésznek. 

Takács Ferenc polgármester   Bíró úr eddig kiállt a Völgyzugoly Kft. mellett, támogatta az ajánlatát, most eltelt 2-3 
hét és megcsinálta Bíró úr ezt a rendeletmódosítást, most pedig teljesen más irányba vinné a testületet.  
Nem lehet ezt csinálni a testülettel.
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Dr. Bíró Sándor  A Völgyzugoly Kft. ajánlata lejárt, a májusi ülésen megbízást kapott, hogy a Kft-vel a szerződést 
meghosszabbítsa. 

Takács Ferenc polgármester   A Völgyzugoly Kft. megújította az ajánlatát. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Bíró Sándor úr minden ülésen mást mond és mást javasol. 

Soltész  Attila  körjegyző   Visszautasítja  amit  Bíró  úr  mondott  vele  kapcsolatban  és  a  hivatal  részéről  is 
visszautasítja,  mivel  annak semmi  jogalapja nincs. A hivatal a legjobb tudása szerint hajtja végre a képviselő-
testület döntéseit. 
A hivatal feladata, hogy a testület által hozott rendeleteket, határozatokat végrehajtsa. 
Mutasson Bíró úr olyan határozatot, amit a hivatal nem hajtott végre, vagy késlekedett. 
Csak  a  pontosság  kedvéért  a  képviselő-testület  döntése  alapján  öt  cég  került  megkeresésre  a  Rendezési  Terv 
módosításának ajánlata kapcsán, melyből három cég adott érvényes árajánlatot. A képviselő-testület a Völgyzugoly 
Kft ajánlatát tartotta a legkedvezőbbnek, (többek között az Ön előzetes érvelését és tanácsát is  figyelembe véve) 
bár a testület a pénzügyi forrás hiányára való hivatkozással végül is nem döntött a konkrét megbízás tárgyában, 
hanem elnapolta  azt  későbbi  pályázati  forrás  elnyerésében  bízva.   Ezt  követően  a  képviselő-testület  határozat 
formájában úgy foglalt  állást,  hogy Dr. Bíró Sándor felkért  szakértő és Sütő Árpád műszaki  előadó folytasson 
egyeztetést  a  Szövterv Kft-vel  a  csökkentett  tartalmú  rendezési  terv módosítása  tárgyában.  Ezen határozatát  a 
képviselő-testület később visszavonta, majd ismételt határozatban döntött arról, hogy a Körjegyzőség folytasson 
egyeztetést a KDT Regionális Államigazgatási Hivatallal az utak szabályozása  tárgyában. Ezt követően sorban az 
utolsó  határozatában  úgy  döntött  a  képviselő-testület,  hogy  a  rendezési  terv  felülvizsgálatában  felveszi  a 
kapcsolatot  a  Völgyzugoly Kft-vel  (mint  a  pályázati  eljárásban legkedvezőbb árajánlatot  nyújtó  céggel),  hogy 
fenntartja-e  korábbi  árajánlatát.  Ennek  lezárása  eredményezte  a  mai  testületi  ülés  ezen  napirendi  pontjához 
kiküldött testületi előterjesztést a Völgyzugoly Kft-vel történő szerződés kötésre. 
A hivatal a képviselő-testületi döntéseket minden esetben végrehajtja, az, hogy a képviselő-testület miről és miként 
dönt, az a  képviselő-testület  felelőssége. Amennyiben az önkormányzat nem a hatályos jogszabályi előírások 
betartásával hoz rendeletet, fennállhat a veszélye, hogy azt az adott fórumon megtámadhatják, ez jelen esetben az 
Alkotmány Bíróság. 

Lezsák Mihály képviselő  Javasolja, hogy a képviselő-testület térjen vissza a napirendhez. Feltételezi, hogy minden 
képviselő-társa átolvasta az anyagot, akkor minek kell annyit beszélni másról és miért nem tudnak határozni ebben 
a 6.pontban. 
A jegyző úrhoz fordul, hogy az előbbiekben úgy hangzott el, hogy a képviselő-testület úgy dönt ahogy akar. A 
Szervezeti és Működési Szabályzatban is benne van, hogy a rendeletalkotás a képviselő-testület kizárólagos joga. 
Kéri a képviselő-testületet,  hogy gondolják át az előterjesztésben foglaltakat. Vitát le lehetne zárni azzal, hogy 
szavaznak a javaslatról, akkor kéri a jegyzőt,  mondja meg, hogy jogosan teszik-e. 

Soltész  Attila  körjegyző   A  polgármester  úr  által  megküldött  és  elfogadott  napirendi  pontokban  szerepelt  a 
Rendezési Terv felülvizsgálata. Ehhez  volt becsatolva a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés, ami nem az az 
előterjesztés volt, amit a Bíró úr és a Lezsák Mihály képviselő úr által elkészített rendezési terv módosítás. Lezsák 
Képviselő Úr  által  jegyzett  rendelet  módosítást  a  hivatal  tegnapelőtt  a  polgármester  úr  utasítására  küldte  ki  a 
képviselőknek,  abban  formában  és  terjedelemben,  amire  a  polgármester  úr  utasítást  adott,  de  ez  az  anyag  a 
napirendi pont részét nem képezte. Így a képviselő-testületnek arról kell  döntenie, hogy a Bíró úr és a Lezsák 
Mihály  képviselő  úr  által  készített  előterjesztést  a  napirendi  ponton  belül   „B”  variánsnak  beemeli,  hogy  a 
Rendezési Tervet, hogyan kívánja módosítani. Ha beemeli és megkapja a többségi szavazatot, ez jelen esetben  4 fő 
igen szavazatát jelenti, akkor a Bíró Sándor úr és Lezsák Mihály képviselő úr által  beterjesztett Rendezési Terv 
módosítás kerül elfogadásra. 
Természetesen fennállhat annak a veszélye, hogy amennyiben nem a jogszabályi előírások betartása mentén alkot 
rendeletet a képviselő-testület úgy azt, mint  már említette az előbb is az Alkotmány Bíróságnál megtámadhatják, 
ebben  az  esetben  akár  hatályon  kívül  helyezheti  az  Alkotmány  Bíróság.  Jelenleg  Közigazgatási  Hivatalok 
megszűnésével, jelenleg  Államigazgatási Hivatal az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés gyakorlása 
szünetel,  azaz  az  Államigazgatási  Hivatalnak  nincs  lehetősége  és  jogköre  a  rendelet  ilyen  módon  történő 
megtámadására. 

A rendeletalkotás a képviselő-testület feladata, írásos előterjesztés készítése mellett. Itt az írásos előterjesztést a 
képviselők megkapták a polgármester úr utasítására. A Bíró úr amit nehezményez,  hogy másképp értelmezik a 
hatóságok és tett célzást arra, hogy a körjegyzőség és a körjegyző is máshogy értelmezi, próbálja félrevezetni a 
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testületet, ilyen mondata is elhangzott. Fontos tisztázni kell,  hogy  pontosan  a  képviselő-testület,  illetve  az 
akkori  ülésen  jelen  lévő  állampolgárok  teljes  körű  tájékoztatása  okán  javasolta  a  polgármesternek  úrnak,  és 
kerültek  meghívásra  vendégként  a  településszerkezeti  tervvel  kapcsolatos  eljárás  bemutatásához  a  Balatoni 
Főépítészi Hivatal, illetve a Tapolcai I. fokú építésügyi  hatóság szakemberei, azaz Fabacsovics Zoltán és Ihász 
József urak. 
A képviselő-testület amennyiben elfogadja a képviselő úr általi  módosítást, ez esetben is szükséges  a 1997. évi 78. 
törvényben foglalt eljárási rend betartása, ami jelen esetben úgy látja kimaradna.  
 Ha jól érti ezt a rendeletmódosítást a testület úgy fogadná el és  léptetné hatályba, hogy nem előzi meg semmiféle 
hivatalos egyeztetés, illetve a fentebbi törvényi előírásokban foglalt eljárási cselekmények sem valósulnak meg. 
Például: a  helyben szokásos módon közzé kell tenni egy hónap időtartamra. 

 Takács Ferenc polgármester   Mi történik ha Bíró úr által beterjesztett rendelettervezetet  elfogadja a képviselő-
testület?

Soltész Attila körjegyző  Ebben a formában álláspontja szerint  jogszabályba ütköző  a rendelet tervezet elfogadása, 
de joga  van a képviselő-testületnek mint jogalkotónak a rendeletet elfogadni, mely ebben az esetben hirdetésével 
hatályossá is válik, így kötelezően alkalmazandó az I. fokú építési hatóságnak.  A Közép-dunántúli Államigazgatási 
Hivatal, amennyiben úgy is ítéli meg  nem tud hivatalos formában törvényességi észrevétellel élni,  mivel jelenleg 
ilyen jogkörrel nem rendelkezik az önkormányzatok felett. . Akinek az érdekeit sérti az ily módon megalkotott 
rendelet az közvetlenül  az Alkotmány Bírósághoz fordulhat. 

Lezsák Mihály képviselő  Emlékeztetné a képviselő-testületet, hogy értsen egyet az általa és Bíró úr által készített 
rendelettervezettel. Véleménye szerint a lakosság elégedett lesz, hogy a képviselő-testület dönteni fog, így nemcsak 
saját magunkat hanem a lakosságot is megnyugtatjuk. 

Kuti Istvánné képviselő   Úgy gondolja nem lehet már tovább az időt húzni. Már két éve foglalkoznak ezzel a 
témával és a lakosság sem lett tájékoztatva. Mindenki elbizonytalanodott, jó hogy ezt elfogadják de ugyanolyan 
anomáliák fognak keletkezni, mint amivel Bíró úr már előzőleg mondta, hogy nem volt rendesen kifüggesztve, nem 
volt egyeztetve a hatósággal és a lakossággal. A lakosság egy részét ez el fogja gondolkodtatni, egy része meg fog 
bennünket támadni.  Úgy gondolja,  hogy a Rendezési Tervet egy testületnek saját magának kellene kitalálni és 
megalkotni, koncepciót hozni. Meg kellene kérdezni a környező falukban, (például Ábrahámhegyet)  hogy hogyan 
készítik  és  három  hónap  alatt  megoldani.  Így  jó  döntést  nem  lehet  hozni,  mivel  senkinek  nincs  határozott 
elképzelése, nem hiszi, hogy a polgármester úr tudná nyugodt szívvel mondani, hogy erre vagy arra szavazzanak.

Takács Ferenc polgármester   Úgy gondolja, hogy a Völgyzugoly Kft. megbízása lett volna a kevésbé támadható, 
mivel a Kft. lefolytatta volna a szükséges eljárást. A Bíró által beterjesztett lenne az egyszerűbb megoldás, mint a 
Völgyzugoly Kft-vel lefolytatandó hosszú eljárás. 

Lezsák Mihály képviselő   Az általuk összeállított  rendelettervezet  a lakosságból  50 fő kérését  kielégíti,  az öt 
pontból álló módosítás mindent tartalmaz. 
  
Fuchs Henrik alpolgármester   Véleménye szerint ezzel a módosítással nem lesz minden igény kielégítve, mert az 
ingatlanmegosztások nem biztos, hogy megvalósíthatók. 

Dr. Bíró Sándor  Ezzel a megoldással a megosztások is megvalósíthatók, le kell zárni az ügyet. 

Sütő Árpád műszaki előadó  Felveti, hogy ezen módosítás érinti a kerékpárút nyomvonalát is. Kérdezi a testülettől, 
hogy a lakosság és az önkormányzat érdekeit is kielégíti-e a módosítás. Pl. ingatlanokra való bejutás, Hullám utcai 
ingatlan ügye.

Kuti Istvánné képviselő  Felveti, hogy a jelenleg hatályban lévő Rendezi Terv készítéséhez pályázati pénzt nyert az 
önkormányzat, ha most ezt módosítják, nem-e kell a pénzt visszafizetni. 

Dr. Bíró Sándor    2010-ig a falu szerkezeti tervét kell felülvizsgálni, a Szabályozási tervet pedig bármikor lehet 
módosítani. 

Soltész Attila körjegyző   Balatonrendes Önkormányzat meglévő Településrendezési Tervének felülvizsgálatát  a 
Balatoni Fejlesztési Tanács  1.299 e. Ft támogatásban részesítette 2004. évben. A támogatási szerződés szerint a 
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támogatás  tárgyát  5 éven belül  rendeltetésszerűen kell hasznosítani,  amennyiben  ez  nem  következik  be  a 
támogatást vissza kell fizetni.  
Újólag  felhívja  a  képviselő-testület  figyelmét,  hogy  dr.  Bíró  Sándor  úr  és  Lezsák  Mihály  képviselő  úr  által 
előterjesztett Rendezési Terv módosítására vonatkozó javaslat nem elfogadható a törvényi előírások szerint. 

Takács Ferenc polgármester   A logika azt kívánja, hogy ezt a rendelettervezetet a hatóságokkal véleményeztetni 
kell. 
Dr. Bíró Sándor  Ő ebben a formában javasolja elfogadni a rendelettervezetet. 

Kuti Istvánné képviselő  Véleménye szerint az eredeti Rendezési Tervvel össze kell vetni, mert lehet, hogy valakit 
hátrányosan érint a módosítás. 

Takács Ferenc polgármester   A képviselő-testületnek abban kell dönteni, hogy a Völgyzugoly Kft. ajánlatát 
fogadja-e el, vagy pedig Bíró Sándor úr és Lezsák Mihály képviselő úr által beterjesztett rendelettervezetet. 
Azt hiszi már minden érvet és ellenérvet meghallgattak. 
Felteszi  szavazásra  az  eredeti  és  a  képviselőknek  is  megküldött  határozati  javaslatot,  melyben  Balatonrendes 
község településszerkezeti eszközeinek módosítására a Völgyzugoly Kft-t bízzák meg. 
Megállapítja, hogy a  képviselő-testület 5 tartózkodással, 1 ellenszavazattal nem fogadta el a javaslatot.

Takács Ferenc polgármester   A másik határozati javaslat az volt, hogy a Rendezési Terv módosítását rendeljék 
el, amelyben ezek: felsorolja az öt pontot, amelyben módosítás történne. 

Soltész Attila körjegyző  kérem a Polgármester Urat, hogy  az elfogadni kívánt rendelet tervezet pontos szövegét 
olvassa fel és úgy fogadja el a képviselő-testület. 

Takács  Ferenc  polgármester  Lezsák  Mihály  képviselő  úr  által  előterjesztett  rendelet  módosítási  javaslatot  az 
alábbiak szerint módosítva javasolja elfogadásra: 
Az 1. pontban úgy szerepel, hogy a Rendezési Terv településszerkezeti része változatlanul megmarad. 

Lezsák Mihály képviselő  Itt kiegészítés a körjegyző úr javaslata alapján. 

Soltész Attila körjegyző  Ha változatlanul megmarad akkor nem kell kiegészíteni, ott kell kiegészíteni amihez 
hozzányúltunk, de annak vannak olyan pontjai amik nem módosulnak. Mivel benne van a szövegben, hogy ez teljes 
egészében változatlan, külön nem kell odaírni. 

Takács Ferenc polgármester   Az 1.2.pontnak nem kellene szerepelni, mert a változásnak nem kell szerepelni és a 
végén odaírni, amely pontokat nem érintettük az változatlanul érvényben marad. Igazából az. 1.és 2.-et nem kellene 
belevenni. 

Lezsák Mihály képviselő   Az első két pont helyett semmit, hanem egy utolsó pont, azaz a 6.pont elé betenni egy 
pontot. A kerékpárútra  vonatkozó dolog azért elfogadható a számomra vagy a számunkra, mert emlékeztetni 
szeretné a kollégákat arra, hogy itt a kerékpárútról már nyilatkoztunk, itt 2 vagy 1 méteres  a hegyre felvezető 
kerékpárutat  javasoltunk a vasút jobb oldalán a vasút bal oldalán és számtalan pályázatot nyújtottunk be, hogy egy 
kerékpárutat építhessünk, ez a lehetőség jövőre ugyanúgy fennáll és  tudomásom szerint a közeljövőben új 
kerékpárút pályázatra kerül sor, ahol  90 %-os támogatás várható, ezért jó lenne ha erre odafigyelnének.

Takács Ferenc polgármester     összefoglalva most már felolvassa szavazás előtt a rendelet módosítást.  
A Lezsák Képviselő Úr javaslatához képest 3. ponttal kezdenénk az lenne az 1. pont, miszerint törlésre kerülnek a 
szabályozási tervlapon megjelölt valamennyi bel- és külterületi utca kiszabályozó vonalai, a hatóságokhoz 
benyújtandó építési engedélyezési ügyekben elkerülhetetlen a meglévő kerítésvonalak vehetők figyelembe. Ez lesz 
az 1. pont.  Kettes a következő lesz: törlésre kerülnek a HÉSZ 5. §.Lke. kertvárosias lakóterület, valamint falusias 
lakóterület is, VT. településközpont vegyes területeknél a telkek mélységére és szélességére vonatkozó adatok, 
kizárólag négyzetméterrel kifejezett telekméretek és telekformák a mérvadó. Ez a 2.pont. 
A 3. pont: törlésre kerül a szabályozási tervlapon megjelölt illetve kijelölt Balaton körüli kerékpárút  gerincének 
Balatonrendesi nyomvonala. 
4.pont: Jelen módosítással  nem érintett rendelkezések változatlan formában és tartalommal Balatonrendes község 
teljes közigazgatási területének  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. /XII.01./ számú rendeletben hatályban 
maradnak.  
5.pont:  A rendelet mikor lép hatályba. Gondolom, hogy akkor beírhatnánk, hogy szeptember 1.től lép hatályba. 
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Azzal, hogy a hatálybalépést követően indított ügyben alkalmazni kell. 

Soltész Attila körjegyző   Az  Államigazgatási Hivatal korábbi álláspontja szerint általánosságban  egy  rendeletet 
úgy kell a jogalkotónak hatályba léptetni, hogy legyen az érintettek körének ideje a  felkészülésre,  azaz a rendelet 
alkalmazására. Javasolja ennek figyelembe vételével megállapítani a hatályba lépés napját. 

Takács Ferenc polgármester   Akkor legyen szeptember 14. Tehát aki most ezzel a rendelet ilyetén módosításával 
egyetért, tegye fel a kezét. 

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

12/2009.  /IX. 09./ r e n d e l e t é t 

Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
8/2005. /XII. 01./ számú  rendelet módosításáról. /2. sz. mell. / 

Soltész Attila körjegyző   Tudomásul veszi a képviselő-testület döntését, de törvényességi észrevétellel kíván élni. 
A Rendezési Terv módosítására hozott rendeletének elfogadásakor a képviselő-testület a törvény által előírtakat, 
melyet már említett  nem tartotta be. A Rendezési Terv az   1997. évi 78. törvényben foglalt követelményeknek 
nem felel meg. 
A képviselő-testület döntését tudomásul veszi. Mindezeken túl fentebbi rendeletet a képviselő-testület elfogadta és 
hatályba is helyezte, így annak időpontjától kötelező erejű. 

7.   Balatonrendesi Templom felújítása. 

Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2009 július 10-i ülésén 
tárgyalta a Balatonrendesi Templom karbantartásának ügyét.
A Képviselő-testület kérte, hogy jelezze a körjegyzőség az építési hatóság felé a harangtorony 
balesetveszélyességét, valamint jelen testületi ülésre a napirend újratárgyalását.
A körjegyzőség a harangtornyot megvizsgálta, és a bejelentést megtette az építési hatóság felé 2009. július 22 
napján. A bejelentés alapján a Tapolcai építési hatóság helyszíni szemlét folytatott le, melynek során 
megállapította, hogy közvetlen életveszély nem áll fenn, valamint, hogy az épület műemlék ezért illetékesség 
hiányából a bejelentés kivizsgálását átteszi a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz.
Az áttételről 2009 augusztus 14.-én érkezett az építési hatóság értesítése.
A templom harangtornyának felújítására vonatkozóan Földi István plébános úr megküldte a felújítás ács és bádogos 
munkáira vonatkozó költségvetést, mellyel kapcsolatban kértem a plébános Úrtól, hogy részletesebb költségvetést 
kérjen, mivel a megküldött költségvetés alapján nem megállapítható a pontos összeg, mivel az összegeknél nem 
került szerepeltetésre, hogy azok bruttó vagy nettó összegek.
A felújításra vonatkozó gyűjtés jelenlegi állásáról nincs információnk, ezen adatokat a Földi István plébános úr 
megküldi a képviselő-testületi ülést megelőzően. 
      
Földi István plébános  A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal helyszíni szemlén vizsgálta a templom állapotát a 
felújítás megkezdéséhez műszaki rajz készítése szükséges. A tervező ígéretet tett, hogy az Örökségvédelmi 
Hivatalhoz benyújtja a szükséges rajzokat. Annak ellenére, hogy a hitközség lélekszáma alacsony az adományok 
mégis növekednek. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Ismer olyan kivitelezőt, aki kedvezőbb ajánlatot tudna adni. 

Perjés Kornél  A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről kikötés, hogy a kivitelezést csak műemlékhez értő 
szakember végezheti. 

Kuti Istvánné képviselő  Mivel a templom műemlék a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem-e támogatja a 
beruházást? 

Földi István plébános  Tudomása szerint nem támogatnak ilyen jellegű beruházást, neki az a célja, hogy minél 
jobban lerövidíthesse az időt és minél előbb elkezdődhessen a kivitelezés. 

Takács Ferenc polgármester   Amennyiben az egyház megkapja a kivitelezéshez a hozzájárulást, úgy a testület 
rendkívüli ülést hív össze és döntenek az önkormányzati önrészről. 
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Megköszöni Földi István plébánosnak és Perjés Kornélnak a testületi ülésen való részvételt. 

A képviselő-testületi ülésre megérkezett  13.30 órakor Székely István a Rendesi Kft. könyvvizsgálója. 

Takács Ferenc polgármester   Mivel a  Rendesi Kft. könyvvizsgálója megérkezett, ezért javasolja, hogy térjenek 
vissza az 1. napirendhez. 

1. napirend folytatása.  „Rendesi”Kommunális és Szolgáltató Kft. végelszámolásáról tájékoztató. 

Székely István könyvvizsgáló   Beadványa jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi, melyet ismertet a jelenlévőkkel.  
A Rendesi Kft. mérlegének számaiból arra lehet következtetni, hogy az önkormányzat felé kötelezettségeit teljes 
mértékben nem tudja teljesíteni. A végelszámolás kezdési időpontja lehetne  2009. szeptember 1.  Annak 
érdekében, hogy a kötelezettségek kifussanak az alábbi lépéseket lehetne tenni: A markolót nettó értéken eladni az 
önkormányzatnak, továbbá a fennálló 3.648 e. Ft kölcsönt az önkormányzat elengedné. Ezt követően kompenzálni 
kellene. Önkormányzat követelése:  számlakövetelések  5.059.085 Ft, kölcsön  3.648.000 Ft. 

Takács Ferenc polgármester   Kérdezi a könyvvizsgálót, hogy a beadványában szereplő adatok korrektek-e?

Székely István könyvvizsgáló   Néhány tétel még nincs lekönyvelve, de lényegi eltérés véleménye szerint nincs, ez 
már nem befolyásolja a beszámolót. Az iparűzési adó még nem került könyvelésre, de ez sem változtatja meg. 
Munkagép esetében az eladó fél az,  aki ilyen esetben  meg van bízva, hogy az ügyeket vigye. Cél lenne, hogy a 
végelszámolás előtt megtörténjen az adásvétel. A képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy milyen összegeket 
enged el és egyszerűsített eljárással megszűntethető a Kft. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A rekultivációból elkülönített pénzből – véleménye szerint – meg lehetne oldani a 
dózervásárlást. 

Soltész Attila körjegyző  Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amennyiben a könyvvizsgáló úr által megküldött 
írásos beadványában szereplő pénzügyi és számszaki javaslatokat a testület elfogadja és azzal egyetért, úgy az 
alábbi  kérdésekben szükséges álláspontja szerint dönteniük, azaz határozatot hozni. Az egyik:  a könyvvizsgáló 
javaslata alapján  hogy a Rendesi Kft. részére nyújtott tagi kölcsönt és kamatait az önkormányzat elengedi, a másik 
az ügyvezetői és végelszámolói feladatok ellátásáról szóló döntés és a harmadik, hogy az önkormányzat a 
munkagépet megvásárolja a Rendesi Kft-től. Így vélhetőleg a könyvvizsgáló úr által előterjesztett anyaggal 
alátámasztva a „Rendesi” Kft nem lesz veszteséges és pozitív mérleggel a végelszámolás lefolytatható. Ehhez 
természetesen szükséges a Kft-beli változások átvezettetése közreműködő ügyvéd segítségével cégbíróságnál, 
illetve egyéb kötelező helyen, és a pénzintézetnél. 
 
Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy 2009. augusztus 28-tól – 31-ig bízzák meg Csaba Kálmánt az 
ügyvezetői teendők ellátásával, szeptember 1-től pedig a végelszámolási teendők végzésével. Kéri a testület 
szavazását. 
Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül  és egy 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi

107/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Csaba Kálmán 8255 Balatonrendes, 
Ibolya u. 6. sz. alatti lakost, hogy 2009. augusztus 28-tól 2009. augusztus 31.-ig a Rendesi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. / ügyvezető-igazgatói teendőit ellássa, továbbá 2009. 
szeptember 1.től  végelszámolói feladattal bízza meg a Rendesi Kommunális és Szolgáltató Kft.-nél. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Takács Ferenc polgármester

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a Rendesi Kft. részére nyújtott tagi kölcsönt és annak kamatait 3.648. 
e. Ft összegben az önkormányzat engedje el. Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  1 ellenszavazat  és  1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi

108/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató 
Kft. /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. / részére  2008. május 8-án nyújtott tagi kölcsönből fennmaradó 
összeget, amely   3.648.000 Ft és annak kamatait, amely 447.376 Ft  elengedi. 

Határidő: azonnal. Felelős: Takács Ferenc polgármester

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a Hanomag 44C homlokrakodós kompaktor munkagépet a Rendesi 
Kft.-től vásárolják meg, 2.736 e. + Áfa összegben a rekultivációra elkülönített összeg terhére.  Kéri a testület 
szavazását. 
 
Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  nélkül és  2 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi

109/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendesi Kommunális és Szolgáltató Kft.-
től /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. / megvásárolja a Hanomag 44C homlokrakodós kompaktor 
munkagépet  2.736 e. + Áfa összegben.
A pénzügyi fedezetet  az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  9/2009. /V. 04./ rendeletében a 
rekultivációra elkülönített összeg terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2009. augusztus 31. Felelős: Fuchs Henrik alpolgármester 

8.  Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító  
 Okirat módosítása, megszűntetése. 

Soltész Attila körjegyző  Szigliget Község Polgármestere által küldött tárgyi anyag előterjesztését és a határozati 
javaslatokat, a megállapodás tervezetet, a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléshez a megszűntető okirat 
tervezetet a képviselők megkapták. 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására 2009. 
január 1.napjától Tapolca Város Önkormányzatának képviselő-testületével valamint Tapolcai Város 
Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével megállapodást kötött. A megállapodás 
megkötését követően a társulás további működtetése nem indokolt. 
A társulás megszűntetését megelőzően a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény által előírt adattartalomnak megfelelően az alapító okiratot az irányító szerv döntéshozó testületének felül 
kell vizsgálni, a szükséges módosítást jóvá kell hagyni. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy fentieket az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el. Kéri a 
testület szavazását. 

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

110/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

1. Balatonrendes  község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulása Alapító Okiratának módosítását 2009. november 1. hatállyal az 1. sz. melléklet 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri  Szigliget  község  Polgármesterét,  hogy  az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  az  előírt 
mellékletekkel  a  Magyar  Államkincstár  Közép-dunántúli  Regionális  Igazgatóság  részére  küldje  meg  a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljáról.
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2.  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével  döntéséről 
Szigliget község polgármesterét tájékoztassa.

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

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és  1 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi

111/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

1.   Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulása társulási megállapodásának 9.1 a) pontja alapján - 2009. december 31. 
napi hatállyal - dönt a társulás megszűntetéséről, a társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről 
szóló megállapodást jóváhagyja.  
A Képviselő-testület  a háziorvosi  ügyeleti  feladatok ellátását a  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása társulási megállapodása alapján 2009. január 1-től a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás  keretében  látja  el Tapolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testületével  valamint  Tapolca 
Város önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetével kötött megállapodás szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás közös megegyezéssel történő megszűntetéséről 
szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal

2.  A Képviselő-testület  figyelembe véve a Tapolca Környéki  Önkormányzatok Központi  Orvosi  Ügyeleti 
Társulása társulási megállapodásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján 2009.  december  31.  napjával  jogutód nélkül  megszünteti  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok 
Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása  költségvetési  szervet,  egyidejűleg  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megszűntető okirat aláírására.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: döntést követően azonnal

3. A Képviselő-testület hozzájárul 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja közötti időtartamra a 
Tapolca  Környéki  Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása  megszűnő  költségvetési  szerv 
általános kötelezettségvállalásához. 

4.  A  vagyon  átadására  2009.  december  31-ig  kerül  sor.  A  költségvetési  szerv  OTP  Banknál  kezelt 
költségvetési  elszámolási  számláján  lévő  összeg  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása 
költségvetési elszámolási számlájára kerül átutalásra.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét az alábbi intézkedések megtételére:

a)  az  intézmény  megszűntető  okiratának  benyújtására  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlés céljából,
b) az intézmény folyószámláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla megszűntetéséről, 
c)  az  APEH  értesítése  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása 
megszűnéséről 
d) a megszűnés napján fennálló követelésekről, kötelezettségekről  készíttessen teljeskörű kimutatást.

Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: a) pontra:2009. október 30.

   b) - d) pontra: 2009. december 31.

9.   Balatonrendes ivóvízhálózat bővítés üzemeltetési szerződésének I.fordulós tárgyalása. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzata elkészítette a Balatonrendes 285/2 év 288 hrsz-ú utakon az ivóvízvezetéket, 
melyet a DRV Zrt mint szolgáltató átvett és üzemeltetni kívánja.
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Az üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat eszközhasználati díjat nem számíthat fel, valamint az 
Önkormányzatnak minden év január 1-i hatálybalépéssel meg kell alkotnia az ármegállapító rendeletét az érintett 
ivóvíz hálózat vonatkozásában.
A szerződés határozott időtartamra, 10 évre szól.
A fenntartási költségek körébe tartozik, melyet a szolgáltató jelen szerződés aláírásával átvállal a szerződés tervezet 
3 számú mellékletének II szakmai előírások 1 pontjában található fenntartási feladatok.
Az Önkormányzat feladata a Rekonstrukciós munkák megtérítése.
A szerződéstervezet nem került megküldésre jelen előterjesztés mellékleteként, mivel az már előzetes 
véleményezésre megküldésre került a Képviselő-testület részére. 
A hivatal tájékoztatása alapján az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni:
-A bekötő vezetékek a szolgáltató kérésének megfelelően nem épültek meg, ezért a szerződés 4 számú mellékletét 
módosítani szükséges.
-A szerződés 5.2 pontját célszerű kiegészíteni azzal, hogy a biztosítást a szerződés aláírásakor köteles bemutatni.
-A szerződésben célszerű szerepeltetni, hogy az üzemeltetési engedély megkérése az üzemeltető feladata és 
kötelezettsége.
Javasolja, hogy üzemeltetési szerződés tervezetet az alábbi véleményeltéréssel küldjék vissza a DRV ZRt részére 
átdolgozásra: 
Az üzemeltetési szerződéstervezet fejlécében „Balatonrendes Önkormányzata” kerüljön javításra „Balatonrendes 
Község Önkormányzat”-ra.  A 4. sz. mellékletben a D25 KPE 4 db 16 fm törlendő, mivel az nem épült meg.  
Kéri a testület szavazását. 

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

112/2009 (VIII.28)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV ZRt. 8600 Siófok, tanácsház út  7 által 
megküldött Balatonrendes 285/2 és 288 hrsz-ú ingatlanokon megépített ivóvíz vezetékre vonatkozó 
üzemeltetési szerződés tervezetet az alábbi véleményeltéréssel visszaküldi a DRV ZRt részére átdolgozásra: 

Az üzemeltetési szerződéstervezet fejlécében „Balatonrendes Önkormányzata” kerüljön javításra 
„Balatonrendes Község Önkormányzat”-ra.  A 4. sz. mellékletben a D25 KPE 4 db 16 fm törlendő, mivel az 
nem épült meg.

Felkéri a polgármestert, a vélemény eltérés megküldésére. 

Határidő: 2009. szeptember 10 Felelős: Takács Ferenc polgármester 

10.   Balatonrendesi hulladéklerakóval kapcsolatos rekultivációs tervek és hatósági 
 engedélyek beszerzésére tervező részére meghatalmazás. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes  0237/2  hrszú  ingatlanon  található  hulladéklerakóval  kapcsolatban  a  rekultiváció  elkészítéséhez 
szükséges az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által 
közbeszerzési eljárás során a 34 db rekultiválásra kötelezett hulladéklerakó engedélyezési terveinek elkészítésére 
kiválasztott tervező cég meghatalmazása.
A tervező cég meghatalmazása a rekultivációs tervek, vízjogi létesítési engedélyes tervek illetve minden egyéb 
szükséges  dokumentáció  az  illetékes  hatóság  felé  történő  benyújtására,  továbbá  a  hatósági  engedélyeztetés 
folyamán teljes jogkörrel való eljárásra terjed ki.
A meghatalmazás tartalmazza továbbá a meghatalmazó nevében történő hatósági díjak megfizetését is.  

Mellékelten megküldtem a társulás által elfogadott vállalkozói szerződést, melyet a társulás kötött a kiválasztott 
céggel a felhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációja vonatkozásában, valamint a meghatalmazást melyet a 
rekultiválandó hulladéklerakóval rendelkező Önkormányzatoknak kell elfogadni.  
A cég a hulladéklerakó telepet, várhatóan szeptember, vagy október hónapban felméri a tervek elkészítése illetve a 
szükséges mérések elvégzése érdekében. 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő- testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

113/2009. /VIII. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást illetőleg a Társulással szerződéses 
jogviszonyban álló vállalkozót, az AR-Balaton Konzorciumot, illetőleg annak tagjaiként az AGRUNIVER 
HOLDING Környezetvédelmi, és Kutatásfejlesztési Kft-t és a RexTerra Építőipari Fővállalkozó és 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t, hogy Balatonrendes Község Önkormányzat területén lévő rekultivációs 
kötelezettséggel érintett Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú ingatlanon található nem veszélyes hulladéklerakóra 
vonatkozó felülvizsgálati dokumentációk, rekultivációs tervek, vízjogi létesítési engedélyek, engedélyezési 
tervek, illetőleg minden egyéb, a rekultivációhoz szükséges tervek és dokumentumok illetékes hatóság felé 
benyújtásával kapcsolatosan. Továbbá az illetékes hatósági engedélyeztetés folyamatában az engedélyek 
kiadása érdekében teljes jogkörrel és önállóan a meghatalmazó nevében és képviseletében eljárjon.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására.   

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

Tájékoztatók:
11.   A 2009.  II. 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  2009. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok  végrehajtását illetve az abban tett 
intézkedéseket a képviselő-testület  tagjai megkapták. Eszerint nincs lejárt határidejű határozat.   
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

12.   A 2009. I. félévi rendezvények elszámolásáról. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  19/2009.(I.30.)  sz.  határozatával  elfogadta 
Balatonrendes Község Önkormányzat 2009. évi Rendezvénytervét. 
2009.  július  20.  napjáig  megrendezett  rendezvények  kimutatását  a  képviselők  megkapták  és  a  tájékoztatót 
egyhangúlag tudomásulvették. 

13.  Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségen folytatott belső ellenőrzésről.   

Takács Ferenc polgármester 
A Körjegyzőség hivatalában az éves szinten tervezett és a 340-2/2009. számú ellenőrzési programban elfogadott 
szabályszerűségi ellenőrzés tárgyában 2009. július 13-tól július 17-ig a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás szervezeti egységén belül működő és településeinken is belső ellenőrzési feladatokat ellátó átfogó 2008. 
évet felölelő ellenőrzésre került sor.
Ezen ellenőrzés írásos anyaga teljes terjedelmében a Körjegyzőségen rendelkezésre áll, nyilvános és nyílt anyag, 
melyből annak szöveges része (táblázatok, diagramok nélküli) került a testületi tagok számára megküldésre.
Fenti  anyagból  megállapítható, figyelembe véve az ellenőri jelentés III.  összegzés és következtetések fejezetét, 
hogy  a  Körjegyzőség  2008.  évben  kiegyensúlyozott  gazdálkodást  folytatott  és  a  vonatkozó  jogszabályi 
előírásoknak minden tekintetben megfelel.
Elismerését fejezi ki, hogy a hivatal a munkáját jól végzi és ez az elismerés vonatkozik az I. félévi költségvetés 
teljesítésére is. 
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

14.    „Megállapodás ráépítés és használat engedélyezéséről” szerződés  aláírásáról. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes 212/5 hrsz-ú ( Hullám utcai 2, 7 ha) ingatlanon megvalósítandó kút vízjogi létesítési engedélyéhez 
szükséges megállapodás ráépítés és használat engedélyezéséről szóló szerződés a tulajdonostársak által aláírásra 
került, illetve benyújtásra került a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi 
Felügyelőséghez. Az összes aláírás az utolsó pillanatban került a megállapodásra, de még időben beérkezett az 
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engedélyező hatósághoz. A kút kivitelezéséhez már csak a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedése 
szükséges, mely engedély jelen tájékoztató mellékletét képezi.  
Az  engedély  jogerőre  emelkedését  követően  a  kivitelezés  az  engedélyben  foglalt  feltételek   betartásával 
megkezdhető.
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

15.    Balatonrendes Község területén létesítendő gyalogátkelőhelyről.

Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Községben létesítendő gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatban a hatósági 
engedélyeztetés visszavonásra került.
A tervdokumentációk visszaküldésre kerültek a tervező cégnek átdolgozásra, majd azt követően a javított terveket 
megküldték, melyben hiba került észlelésre a strand utcánál létesítendő gyalogátkelőhely esetében, ezért ismételten 
visszaküldésre kerültek a tervek javításra a tervező cégnek.
A tervek javítását követően kerül benyújtásra engedélyezésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé.
A gyalogátkelőhely közvilágítási hálózat megépítésére, valamint a községben meglévő 36 db HGLI lámpatest 
energiatakarékosra cseréjére ajánlat került bekérésre, mely valószínűsíthetően a képviselő- testületi ülést követően 
fog megérkezni, amennyiben az ülés előtt megérkezik az-az ülésen kiosztásra kerül.  
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

16.    Balatonrendes Község Kultúrházában átépítésre kerülő konyha ügye. 

Takács Ferenc polgármester Balatonrendes Község Önkormányzata a Kultúrház földszintjén a polgármesteri iroda 
helyén konyha kialakítására nyer el pályázati támogatást a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt 
„Kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2009 évi támogatására”
A támogatás  nem a kért 70 % ban került  megítélésre ezért a pályázat kiíró hozzájárult a költségek, valamint a 
műszaki tartalom csökkentéshez, melyet a Képviselő-testület július 24-én tartott képviselő testületi ülésén 
elfogadott.
A módosított költségvetés benyújtásra került, a kiíró felé.
A támogatási szerződés aláírásra került, valamint a kivitelezés is a Képviselő-testületi ülésre várhatóan elkészül.
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 

17.   Balatonrendes Önkormányzat és a MÁV Zrt. megállapodása keretében történő vasúti
 peronfelújítás. 

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzata és a MÁV ZRt. közötti megállapodás alapján a Balatonrendes községben 
található vasúti megállóhely felújítása a megállapodás alapján 2009 június 1 napjáig el kellett volna hogy 
készüljön, de a mai napig nem készült el, a megállapodás szerinti összes tétel.
A peron megemelésre került, valamint a buszmegálló és az épület közötti járdaszakasz egy része átalakításra került 
térkő burkolatúvá, továbbá egy rövid szakaszon megépült az alacsony korlát.
A visszalevő munkálatok az alábbiak: 

- Vasúti épület festése
- H korlát javítása 
- Vasúti peron és a járdaburkolat közötti 24 m2 térkövezése
- Alacsonykorlát teljes hosszban történő kiépítése
- Padok lehelyezése

A MÁV illetékes képviselőjével Csilléry Béla osztályvezető úrral személyes egyeztetés kerül lefolytatásra a 
Képviselő-testületi ülést megelőzően várhatóan szerdai napon, melyen az összes részlete a beruházásnak 
megtárgyalásra kerül, mely tárgyalás eredményéről szóbeli kiegészítésként tájékoztatom a Képviselő-testületet.
Az Önkormányzat által elvégzendő feladatok az épület festését követően a község címerének és zászlajának 
elhelyezése a vasúti épületen. 
A képviselő-testület  a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

Takács Ferenc polgármester   50-50 %-os lesz beruházás az önkormányzat és a MÁV közös kivitelezésében. 
Szeptemberben befejezik a munkát és utána ünnepség lesz. Távlati tervként szerepelhet a vasúti épületben egy 
kerékpár pihenőhely létrehozása. 

Soltész Attila körjegyző:   A megépült járda és a peron közötti összekötő járdaszakasz megépítése nem szerepel a 
MÁV-al megkötött együttműködési megállapodásban.
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Takács Ferenc polgármester   150.000 Ft-ba fog kerülni a kivitelezés, az anyagot az önkormányzat biztosítja. 
Ezzel kiegészítik a megállapodást és a MÁV fogja küldeni. 

18.   Vegyes ügyek. 

a,/  Rendesi Élet című tájékoztató megjelentetése. 

Lezsák Mihály képviselő  Interpellációja a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 
Azért tartja szükségesnek a Rendesi Élet havi megjelenését, mivel a lakosság és a nyaralótulajdonosok igénylik 
a tájékoztatást és így jobb kapcsolat alakulhatna ki az önkormányzat és a lakosság között. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Az önkormányzati dolgozók továbbra is helyben kézbesítenék, az üdülőtulajdo-
nosoknak pedig igényfelmérés után postázná az önkormányzat, mivel többletköltséget jelent a postai úton törté-
nő továbbítás. 

Soltész Attila körjegyző  Az újság sokszorosítását a hivatalban is el lehet végeztetni fénymásolóval, melynek 
lapárai kedvezőbbek.  Ezt javasolja a képviselő-testületnek megfontolásra. 

Takács Ferenc polgármester   Felteszi szavazásra, hogy a képviselő-testület kívánja-e a Rendesi Élet című tájé-
koztató havi megjelenését egy lapos A/4.-es formátumban  a negyedévente megjelenő Rendesi Lapokon kívül. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és  1 
tartózkodás mellett  meghozta az alábbi

114/2009 (VIII.28)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint  2009. szeptember 1. napjától 
kezdődően havonta megjelenteti a „Rendesi Élet „ című lakossági tájékoztatót, egy oldalas  A/4.-es 
formátumban.

Határidő: azonnal. Felelős: Takács Ferenc polgármester 

b./   NABE kérelme. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Ismertette a NABE helyi csoportjának kérelmét, miszerint a temetőben lévő 
keresztet „Mindenszentek” ünnepére  lefestik lenolajkencével. A kultúrház tetőtéri helyiségét esküvő kép kiállítás 
megrendezésére kérik és a februári kocsonyafőző versenyen rózsajegyek árusítását kezdik meg, melyet a falu 
virágosítására szeretnének felhasználni. 

Takács Ferenc polgármester   A képviselő-testület támogatja a kérelmet, a termet térítésmentesen bocsátja 
rendelkezésre. 

A képviselő-testület  a fentiekkel egyhangúlag egyetértett. 

c./  Vadkár bejelentése. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  A Strand és az Ibolya utcai részre lejönnek a vaddisznók az éjszaka folyamán, 
mely zavarja a pihenést. Javasolja a vadásztársaság megkeresését a kilövés ügyében. 

Soltész Attila körjegyző   Tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy károsultnak   a vadásztársaság felé be kell 
nyújtani írásban az okozott kár iránti igényét. 

Takács Ferenc polgármester   Felteszi szavazásra a képviselő asszony által javasoltakat. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és  1 
tartózkodás mellett  meghozta az alábbi
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115/2009 (VIII.28)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi a Kőtenger Vadászati és 
Földtulajdonosi Közösséget  / székhelye: 8274 Köveskál, Vadvirág u. 4.  /  a Balatonrendes Strand és Ibolya 
utca környékén megjelenő vadak kilövésével kapcsolatban. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: Takács Ferenc polgármester 

Képviselői bejelentés

Kuti Istvánné képviselő  Kérte, hogy a temetőben legyen elhelyezve hulladékgyűjtő zöldhulladék céljára. Kérdezi a 
körjegyző urat az eboltás és az ebnyilvántartás vonatkozásában.

Fuchs Henrik alpolgármester  A hulladékgyűjtő kosár elkészítése folyamatban van. 

Soltész Attila körjegyző  Az ebnyilvántartásban változás következett be, melyről a képviselő-testületet a hivatal 
három napon belül írásban tájékoztatja. 

Lakossági hozzászólás 

Kardos Gábor  A vasútállomáson lévő peronfelújítás kapcsán elismerését fejezte ki.
Jelezte, hogy a peron végén lévő lépcsőt a mellette lévő fa koronája nagymértékben beárnyékolja és így kevésbé 
világítható meg. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a székesfehérvári Környezetvédelmi Felügyelőség a pálkövei kőrakodó 
engedélyét elutasította. 
A kővágóörsi önkormányzattal kötött megállapodást a pálkövei strand vonatkozásában javasolja felülvizsgálni, 
mivel az üzletek bérleti díjából is jelentős a bevétel. 
Véleménye szerint a szeméttelep bevétel kiesés kapcsán még mindig lehetne kárigénnyel fellépni. 

Soltész Attila körjegyző  Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kővágóörs önkormányzatával létrejött 
megállapodást felülvizsgálja, ez esetben a hivatal kiküldi a megállapodást és a képviselő-testület a következő 
ülésen napirendre veheti. 

Takács Ferenc polgármester   A képviselő-testületi ülést 16.05 órakor bezárja. 

k.mf. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 
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	Takács Ferenc polgármester   A másik határozati javaslat az volt, hogy a Rendezési Terv módosítását rendeljék el, amelyben ezek: felsorolja az öt pontot, amelyben módosítás történne. 

