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

Ikt.szám:  21-62 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  május 28.-i  nyilvános   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
Fuchs Henrik alpolgármester 

          Lezsák Mihály  képviselő 
                       Burbács Barnabásné képviselő 

          Csabáné Varga Anikó képviselő
Kuti Istvánné képviselő 
 

Meghívottak:  Soltész Attila körjegyző  
         Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.

Horváth Anita tanácsos
Sütő Árpád műszaki előadó 

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 a napirendet egészítsék ki az alábbiakkal:  
- Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme. 
- Tapolca és Környéke Kistérség Társulása hozzájáruló nyilatkozat kérelme. 
- Balatonrendes  253 hrsz-ú ingatlan felajánlása. 
- Rekultivációval kapcsolatos tájékoztatás. 
- Megvalósítási terv készítése. 

    Ismerteti a napirendi pontokat:
 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 
2. Megvalósítási terv készítése.
3. Falunap előkészítése. 
4. Balatonrendesi emlékplakett adományozásáról döntés. 
5. Kerékpárút meglévő szakaszának kezelésre történő átvételéről döntéshozatal. 
6. Balatonrendes tulajdonát képező Pálköve község strandrészre kötött megállapodás.
7. Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány ügyei. 
8. Okmányiroda létesítéséhez egyetértő javaslat. 
9. A szemétszállítás díjtételei. 
10. Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme. 
11. Tapolca és Környéke Kistérség Társulása hozzájáruló nyilatkozat kérelme. 
12. Balatonrendes  253 hrsz-ú ingatlan felajánlása. 
13. Rekultivációval kapcsolatos tájékoztatás. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett. 
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1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.   

Takács  Ferenc  polgármester  A  Magyar  Köztársaság  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény  3.  sz. 
mellékletének 11. c) alpontja bevezeti az otthonközeli ellátás fogalmát, mely a gyakorlatban az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás és az időskorúak nappali ellátásának finanszírozási módját tartalmazza.

A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (továbbiakban:  Szt.)  86.  §  (1) 
bekezdése értelmében minden települési önkormányzatnak továbbra is kötelező feladata az étkeztetés biztosítása.

A Szt.  115. § (1)  bekezdése szerint  a szociális  ellátások intézményi  térítési  díja a szolgáltatási  önköltség és a 
normatív hozzájárulás különbözete. A Szt. szociális ellátásként az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a nappali 
ellátást nevesíti.

2010. évben az étkeztetés önköltsége (normatíva) egy napra 221,- Ft-ra csökkent (étkeztetés egy napi intézményi 
térítési  díja).  Megszűnt  a  jövedelemtől  függő  többféle  állami  támogatási  forma,  2010.  január  01.  napjától  a 
kérelmező jövedelmi viszonyaitól függetlenül egységesen 221,- Ft normatívát biztosít az állam. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
6/2009.(IV.1.) rendeletének 28. §-a szabályozta a szociális étkeztetés térítési díját az alábbiak szerint:

(1) Mentes a térítési díj fizetése alól az, aki a 80. életévét betöltötte, továbbá akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át nem éri el.

(2) Az étkezési díj állami támogatással csökkentett hányadát kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 150-250%-a között van. (Eddig 188,-Ft-ot fizettek az étkezők)

(3)  50%-os térítési díjat kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 250%-át meghaladja, de nem éri el annak 300%-át. (Eddig 275,-Ft-ot fizettek az 
étkezők)

(4)  75%-os térítési díjat kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át meghaladja, de nem éri el annak 350%-át.  (Eddig 413,-Ft-ot fizettek az 
étkezők)

(6)   100%-os térítési díjat kell fizetni annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi áltagjövedelme az (5)
        bekezdésben foglaltak fölé esik. (Eddig 550,-Ft-ot fizettek az étkezők)

Az új rendszerben a normatív állami támogatás egy adagra jutó összege az eddigi 362,- Ft helyett  221,- Ft-ra 
csökkent.  Az  étkezési  díj  az  ÁFA  emelésével  2009.  július  01-től  550,-  Ft-ról  573,-  Ft-ra  emelkedett,  mely 
különbözet a tavalyi évben nem került érvényesítésre az étkezést igénybe vevők felé. 

Amennyiben  a változások miatt  rendeletünket  hozzáigazítjuk az  új  helyzethez,  akkor  az  eddig legalacsonyabb 
kategóriába tartozók a normatíva módosításával magasabb térítési  díjat  fizetnének, mint  a második kategóriába 
tartozó étkezők. 

2010. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft, 150 %-a 42.750,- Ft, 200 %-a 57.000,- Ft, 250 %-a 
71.250,- Ft.

Fenti helyzet azt a veszélyt hordozza magában, hogy az étkezők közül a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők 
visszamondják a szociális étkeztetést, hiszen majd duplájára emelkedik részükre a térítési díj (188,- Ft-ról 350,- Ft-
ra), ellátás nélkül maradnak.
 
Fenti  probléma  elkerülése  érdekében  javasoljuk  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek,  a  rendelet  olyan  irányú 
módosításának átgondolását,  amikor  csak a  legalacsonyabb jövedelemmel  rendelkezők,  tehát  az  I.  kategóriába 
tartozó étkezők térítési díja változna és nem a normatívához igazodna, hanem az is az étkezési díj százalékában 
lenne megállapítva. Erre javasoljuk az étkezés térítési díjának 35 %-át. Ez azt jelentené, hogy ebben a kategóriában 
a tavalyi 188,- Ft térítési díj helyett 200,- Ft-ot kellene fizetni. Ebben az esetben a fizetendő térítési díj itt is csak az 
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infláció  mértékével  emelkedne.  A  korábbi  második kategóriába tartozók továbbra is az étkezési díj 50 %-át 
fizetnék,  amely  275,-  Ft-ról  290,-  Ft-ra  emelkedne,  a  harmadik  kategóriában  tartozók  szintén  továbbra  is  az 
étkezési térítési díj 75 %-át fizetnék, amely 413,- Ft-ról 430,- Ft-ra módosulna. 
A 100%-os ár pedig figyelembe véve az ebédárak emelkedését 550,-Ft-ról 573,-Ft-ra nő.

Amennyiben a rendeletet az utóbb javasoltak szerint  fogadja el a Tisztelt  Képviselő-testület,  abban az esetben 
előfordulhat,  hogy a  Kistérségi  Társulással  történő  év  végi  elszámolás  során  hiány  mutatkozik,  amit  akkor  a 
Kistérség részére meg kell fizetni, hiszen a lakosság által fizetett térítési díj és a kapott normatíva együttesen nem 
teszi ki az étkezés tényleges költségét.

Javasolja,  hogy alkossák meg a rendeletet, amely 2010. május 1-i dátummal lép hatályba.   Kéri a testület 
szavazását. 

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

7/2010. /VI. 01./ r e n d e l e t é t 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 
/1.sz.mell. / 

2. Megvalósítási terv készítése.  

Takács Ferenc polgármester   Az államháztartásról működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ Kormányrendelet 
szabályozza az éves költségvetés készítését, új elemként jelenik meg benne a megvalósítási terv készítése, melynek 
határideje 2010. május 31. A terv készítése alól törvényi felhatalmazás alapján a testület eltekinthet a 2010. és 
2011. években. A rendelet 42. § 3./ bekezdése alapján az éves költségvetés részét képező megvalósítási terv 
bemutatja, hogy a költségvetési szerv az adott évben előirányzott követelmények és meglévő, ill. biztosítandó 
feltételek mellett jogszabály vagy egyéb rendelkezések alapján, hogy más ok miatt ellátandó feladatait milyen 
módon, folyamatokon és eljárásokon keresztül teljesíti. 
Javasolja, hogy a terv készítésétől tekintsenek el. 
Kéri a testület szavazását. 

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

46/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 292/2009. /XII. 12./ Kormányrendelet 
 42-45 §-ában  szereplő az éves költségvetés  mellékletét képező megvalósítási terv készítésétől 2010. és 2011. 
évben eltekint.  

Határidő:  2010. május 31. 
Felelős:   Takács  Ferenc polgármester 

3.   Falunap előkészítése.   

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadta Balatonrendes Község Önkormányzat  2010. 
évi rendezvénytervét, melyben a 2010. évi falunapot június 25 – 26 - 27 napokon kívánja megtartani.

A rendezvényért felelős: Fuchs Henrik
A rendezvény szervezője: Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány 

A rendezvény helyszíne: Kultúrház, illetve a mellette lévő terület
A rendezvény tervezett költsége: Önkormányzat részéről 0.-Ft 
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Javasolja, - a képviselő-testülettel történt konszenzust követően – hogy az alapítvánnyal együttműködési 
megállapodást kössenek a falunap támogatására, amennyiben az önkormányzat nyer a pályázaton az alapítvány 
által megelőlegezett összeget visszautalja az önkormányzat. Kéri a testület szavazását. 
 
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

47/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testület a Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvánnyal 
együttműködési megállapodást kíván kötni a 2010. évi falunapi rendezvény támogatására. Amennyiben az 
önkormányzat pályázaton nyer, az alapítvány által megelőlegezett összeget visszautalja az önkormányzat.

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: 2010. június 25.

4.    Balatonrendesi emlékplakett adományozásáról döntés.   

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 30. napján megtartott ülésén, képviselői javaslat 
érkezett „Balatonrendesi Emlékplakett” adományozására. 
Az  emlékplakett  átadására,  az  arra  méltó  személy  kiválasztására  alkalomszerűen  került  sor,  odaítéléséről 
határozattal döntött a testület.
Javasolja, mivel a személyekről dönteni kívánnak ezért a napirendet a továbbiakban zárt ülés keretében tárgyalják. 

A képviselő-testület a zárt ülés tárgyalásával egyhangúlag egyetértett. 

5.     Kerékpárút meglévő szakaszának kezelésre történő átvételéről döntéshozatal.   

Takács Ferenc polgármester A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Területi Igazgatósága részéről 
2010.április 16-án megkeresték Ábrahámhegy illetve Balatonrendes Község Önkormányzatát, hogy a már megépült 
kerékpárút szakaszokat az Önkormányzatok vegyék át kezelésre, mivel az ingatlanok rendezése nem történt meg a 
kerékpárút megépítésekor, valamint kezelése nem került át az Önkormányzatokhoz.
Balatonrendes Község Önkormányzatát a kerékpárút 150 m hosszú szakaszon érinti, mely az Ábrahámhegyi 
Közigazgatási határtól a Balatonrendesi vasúti megállóhely Ábrahámhegy felőli végéig terjed és a Balatonrendes 
038 hrsz-ú ingatlant foglalja magába.
A Magyar Közút részéről megjelent Vörös Gyula területi igazgató kérdésemre elmondta, hogy ő nem veheti át 
kezelésre a kerékpárutat, valamint azt, hogy a meg nem épült szakaszok kivitelezésére sincs lehetősége.
Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a kezelő hiánya miatt a kerékpárutat nem lehet forgalomba helyezni, ezért 
annak lezárása felől kell intézkednie a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.
A megbeszélést  követően a  gyalogátkelőhellyel  kapcsolatban egyeztettem Vörös  Gyula  úrral  akinek az  volt  a 
kérése, hogy a terveket küldjem meg részére és megvizsgálja, hogy tud-e segíteni a kialakítás vonatkozásában.
A terveket megkapták és a mellékletben szereplő válasz e-mailt küldte.
Vörös Gyula urat, a megbeszélésen tájékoztattam, hogy a kezelésre történő átvételt a Képviselő-testület döntésétől 
teszem függővé.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  a  megépített  szakaszt  a  megépítése  óta  karbantartja,  egyéb  anyagi 
ráfordítást az idei évben állapotát tekintve nem igényel a burkolt felület melletti kaszálás kivételével, melyet az 
Önkormányzat költségvetésében tervezett.

Lezsák Mihály képviselő   Az előterjesztés szerinti B határozati javaslatot kiegészítené azzal: Az átvétel akkor 
jöhet szóba, ha az önkormányzat elegendő eszközökkel fel lesz vértezve a hiányzó és kapcsolódó út elkészítésére.  
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Takács Ferenc polgármester Javasolja, - a képviselő-testülettel történt konszenzust követően - , hogy egyenlőre 
nem veszik át kezelésre,  az átvételt napolják el amíg a két gyalogátkelőhely megépítésére nem kerül sor, ill. a 
kerékpárút hiányzó szakasza be nem fejeződik.   
 Kéri a testület szavazását. 

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

51/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton körüli kerékpárút Balatonrendes 
Község Önkormányzat közigazgatási területén megépített Ábrahámhegyi Közigazgatási határtól a 
Balatonrendesi vasúti megállóhely Ábrahámhegy felőli végéig terjedő szakaszára (Balatonrendes 038 hrsz) 
vonatkozóan nyilatkozik, hogy a szakaszt Balatonrendes Község Önkormányzata kezelésre  egyenlőre nem 
veszi át.
Balatonrendes Község Önkormányzat az átvételt elnapolja, amíg a két gyalogátkelőhely megépítése nem 
valósul meg, illetve a kerékpárút hiányzó szakaszának befejezéséig. 

Határidő: 2010. június 30.
Felelős Takács Ferenc polgármester 

6.   Balatonrendes tulajdonát képező Pálköve község strandrészre kötött megállapodás.  

Takács Ferenc polgármester   Kővágóörs község önkormányzata megküldte a 65/2010. /V. 26./ képviselő-testületi 
határozatát, - melyet a képviselők megkaptak – e szerint nem ért egyet a Pálköve község strandrész bevétel 10 %-ra 
történő emelésével. Javasolták, hogy 6 %-ra készüljön új szerződés, vagy ha az nem fogadható el, akkor kerüljön 
sor tárgyalásra a két község között. 

Javasolja, - a képviselő-testülettel történt megbeszélését követően – hogy a 6 %-ot ne fogadják el, a két 
önkormányzat tárgyalást kezdeményezzen egymással 2010. június 11. napjáig. Kővágóörs önkormányzata jelenleg 
is Balatonrendes önkormányzat területét használja továbbá a 6 %-os strandi bevételre hozott határozat jelenleg is 
hatályban van. A tárgyaláson a polgármester úr, az alpolgármester úr, a jegyző úr vegyen részt és kérjék, hogy 
időpontot és helyszínt jelöljenek meg.   
Kéri a testület szavazását. 

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

52/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-
testületének  65/2010. /V. 26./ határozatában foglaltakkal nem ért egyet. 

A  fenti határozatban foglaltakkal kapcsolatban tárgyalást kezdeményez  2010. június 11. napjáig Kővágóörs 
Község önkormányzatával. 
Balatonrendes község önkormányzat részéről a tárgyaláson a polgármester, alpolgármester, jegyző urak 
képviselik az önkormányzatot. 
Balatonrendes Község önkormányzat  Képviselő-testülete kéri Kővágóörs Község képviselő-testületét, hogy a 
tárgyalás időpontját és helyszínét jelölje meg. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: 2010. június 11. 
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7.    Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány ügyei.   

Takács Ferenc polgármester   Az alapítvány 2008-2009. évi  működését a Tapolcai Városi Ügyészség vizsgálta.
A kuratórium elnöke megküldte az ügyészség felszólalását, az erre írt válaszát, a közalapítvány 2009. évi 
beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát és a házipénztár kezelési szabályzatot. 

Soltész Attila körjegyző  Tájékoztatja a testületet, hogy a házipénztár szabályait nem a képviselő-testület fogadja 
el, hanem a kuratórium, ugyanúgy ahogy az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát is. A képviselő-testület 
az alapítvány gazdasági beszámolóját fogadja el. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a 2009. évi beszámolót fogadják el és a többi anyagot tudomásul veszi 
a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

53/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány
2009. évi beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: 2010. június 11. 

8.   Okmányiroda létesítéséhez egyetértő javaslat.   

Takács  Ferenc  polgármester  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  polgármestere  okmányiroda  létesítéséhez 
egyetértő véleményt kért. Pályázat keretében okmányiroda létesítését határozták meg és legalább 5 év időtartamban 
történő  fenntartását.  Az  okmányirodák  kijelöléséről  és  illetékességi  területéről  szóló  rendelet  szerint  a 
kezdeményezéshez csatolni kell a kistérségben érintett önkormányzatok egyetértő nyilatkozatát. Az okmányiroda 3 
fővel működne és tehermentesítené a tapolcai okmányiroda leterheltségét. 

Javasolja, hogy az okmányiroda létesítésével értsen egyet a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

54/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1/79/2010. 
ügyszámú  és  okmányiroda  létesítéséhez  egyetértő  vélemény  kérése  tárgyú  levelére  az  alábbiak  szerint 
döntött: 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy    Badacsonytomajon 
okmányiroda létesüljön. 

Felelős: Takács Ferenc  polgármester Határidő: 2010. június 15.  

9.     A szemétszállítás díjtételei.   

Takács Ferenc polgármester 
A szolgáltató által megküldött díj 2010 évben egyszeri ürítés esetén 120L: 
308Ft +Áfa = 385 Ft/alkalom 
többlethulladékos zsák ára: 48 Ft/db+Áfa
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Balatonrendes Község Önkormányzata által szolgáltató felé fizetendő díj (éves):
Állandók után: 48*52*308= 768 768 Ft+Áfa
Nyaralók után:157*20*308= 967 120 Ft+Áfa

Balatonrendes Község Önkormányzat 12/2010 (II.05) Kt határozatának megfelelően 2010 január 1-től 2010 
szeptember 1-ig havonta fizetendő (bruttó): 139 725 Ft/hó

A kiadások között nem került szerepeltetésre a hivatal által kibocsátott számlák miatti kiadás.

A 2010 évi Önkormányzati hozzájárulás mértékének csökkentése, csak a lakosságra hárított díj növelésével nem 
valósítható meg a díj emelését a 64/2008 (III.28) Kormányrendelet 2. § (1)”A közszolgáltatási díjat legalább 
egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni”
Díjemelés leghamarabb 2011 január 1-el léptethető életbe, mivel Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő 
testülete 2009 december 16-i ülésén elfogadta a a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 
22/2009 (XII.21) számú rendeletét melyben megállapította a 2010 évre vonatkozó érvényes díjakat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Költségvetésében a jelenleg érvényben lévő rendelet alapján kerültek a 
kiadások, valamint a bevételek elfogadásra a hulladékszállítás vonatkozásában.

Jelenleg a 2010 év vonatkozásában az eldöntendő, hogy a szolgáltató a számlázás szempontjából királyszentistváni 
mű miatt felmerülő különbözeti összeget lebontva 4 részre (szepember-december havi számlákban) vagy egy 
összegben számlázza-e le Balatonrendes Község Önkormányzata részére. 
Balatonrendes Község Önkormányzat 12/2010 (II.05) Kt határozatának megfelelően és a Királyszentistváni lerakó 
miatti bruttó 91 Ft /ürítés összeget csak, a mű beindulását  követően fizeti meg az Önkormányzat.
A szolgáltató ezen eset vonatkozásában kéri az Önkormányzatot hogy erre vonatkozóan konkrét megállapodást 
kössön vele, a fizetés módjáról és a kötelezettség vállalásáról.

Szeptember 1-től -december 31-ig  havonta fizetendő: 263 015 Ft/ hó amennyiben az első nyolc hónapban meg 
nem fizetett díjat az Önkormányzat a fennmaradó hónapokban részletekben téríti meg (bruttó)
Egyszeri megfizetéssel: 
Havidíj január 1-december 31: 139 725 Ft/hó 
Egyszeri különbözet megtérítés szeptember 1 utáni időpontban megállapodás alapján (bruttó): 493 160 Ft 

A 91 Ft/űrítést ne fizessék meg, amíg a királyszentistváni lerakó be nem indul. A lakosságnak fizetendő összegen 
változtassanak-e? 

Fuchs Henrik alpolgármester  A zsákot bevállalták az üdülőktől, az önkormányzat fizette ki a zsákok árát a 
Remondis Kft. felé,  az állandó lakosoknak is kellene kedvezményt adni. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a rendeletet – a képviselő-testület megbeszélését követően - 
módosítsák az alábbiak szerint: 
A módosítás a rendelet 18. §-ából az üdülőingatlanokra vonatkozó május 1-től szeptember 30-ig szövegrész 
törlendő, helyébe 20 alkalom kerül. 
A számlázás az állandó lakosok esetében három részletben kerül megállapításra ugyanezen paragrafusban, melynek 
fizetési határideje június 15, augusztus 15, és október 15. 
A számlák összege az alábbi az állandó lakosok esetében: június 15-ig 2363 Ft+ Áfa, augusztus 15-ig  2464 Ft
+Áfa, október 15-ig  2310 Ft+Áfa. 
A nyaralótulajdonosok esetében egy összegben kell megtéríteni a díjat június 15-ig történő befizetéssel a számla 
összege 5828 Ft+Áfa. 
A rendelet egy számú melléklete az alábbiak szerint módosul: A mellékletben szereplő díjak ill. önkormányzati 
hozzájárulások számadatai módosulnak. A I. számú melléklet 2.bekezdése kell , hogy tartalmazza a 2010. május 
31-ig 225 Ft+Áfa/alkalom űrítési ára egész éves díj esetén 50 % kedvezménnyel. 
2010. június 1-től  308 Ft+Áfa /alkalom űrítési ára egész éves díj fizetés esetén 50 % kedvezménnyel. 
Egész éves díjfizetés esetén 7137 Ft+Áfa, 5 hónapos díjfizetés esetén 5828 Ft+Áfa.
A III. bekezdés kiegészül 2010. június 1-től 308 Ft/űrítés+ Áfa szövegrésszel. 
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Az önkormányzat területéről elszállított szemét szállítási díja a díjemelésből származóan az alábbi módosulások 
történnek: A lakosság által befizetett éves díj állandó lakosság után két soron szerepel, az első sorban 22/2009 /XII. 
21./ rendelet alapján 2010. május 31-ig 48 portax2953 Ft, ez 141.744 Ft, második sorában 2010. június 48 porta x 
5968 Ft, ez 286.464 Ft. 
Üdülőingatlan után szintén két sorban: az első sorban 22/2009 /XII. 21./ rendelet alapján 2010. május 31-ig  157 
portax 1125 Ft, ez 176.625 Ft, második sorában 2010. június 157 porta x 6160 Ft, ez  967.120 Ft. 
Önkormányzat által fizetendő fennmaradó díjrész  597.902 Ft-ra módosul. 

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

8/2010. /V. 31./ r e n  d e l e t é t 
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 
/2. sz. mell. / 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a 12/2010. /II. 05./ rendeletet vonja vissza a testület. 

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

55/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2010 (II. 05.) Kt. határozatát visszavonja: 

amelyben döntése szerint a Remondis Tapolca Kft.  180.821 Ft-ról szóló   – 10/00000000073 számú - 
számláját visszaküldi, melyhez levelet mellékelnek az alábbi tartalommal:  
Balatonrendes Község Önkormányzat  2009. évi  225 Ft+Áfa összegű hulladékszállítási díjat inflációval 
növelten fogadja el 2010. évre, mely 238 Ft+Áfa/Űrítés összeggel számol.

Ezen díjat mindaddig érvényben  tartják, míg  a Királyszentistváni hulladéklerakó üzemképesen beindul. 
Azt követően a szemétszállítási díjakról újabb tárgyalást kívánnak folytatni. 

Határidő: azonnal.
Felelős:  Takács Ferenc polgármester 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a 2010. évi  hulladékszállítási díjban felmerült,  
a Remondis Tapolca Kft. részére meg nem térített különbözetet hét egyenlő részletben  fizessék meg. 
Kéri a testület szavazását. 

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

56/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi  hulladékszállítási díj megtérítése során 
a Remondis Tapolca Kft. részére  a királyszentistváni hulladékkezelő rendszer miatt felmerült bruttó 
91 Ft/űrítés díjkülönbözetet a 2010. júniustól-decemberig tartó időszak havi számláiban hét egyenlő 
részletben téríti meg. 
A különbözet összege  : bruttó  512.876 Ft. 
Fentiek értelmében a havi számla összege  bruttó  210.176 Ft-ra módosul június hónaptól. 

Határidő: 2010. június 30.
Felelős:  Takács Ferenc polgármester 
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10.    Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme.   

Takács Ferenc polgármester   Az alapítvány kéri, hogy a révfülöpi Általános Iskola szervezésében megrendezésre 
kerülő Pedagógus napi megemlékezést lehetőségeinkhez mérten támogassuk. 
Javasolja,  10.000 Ft támogatást nyújtsanak.
Kéri a testület szavazását. 

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

57/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évben a Révfülöpi Általános Iskola részére 
10.000 Ft összegű támogatást biztosít a Pedagógus-napi megemlékezésre. 

A képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  egyben felhívja  a 
figyelmet, hogy a támogatással 2010. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Takács Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

11.     Tapolca és Környéke Kistérség Társulása hozzájáruló nyilatkozat kérelme.   

Takács Ferenc polgármester   A társulás által használt épület felújításához pályázatot nyújtottak be és a 
beruházáshoz  84.138.836 Ft támogatást nyertek.  A projekt létrehozásához szükséges 5 %-os önrész a Társulás 
költségvetéséből kerül biztosításra, így az önkormányzatoknak ehhez hozzájárulni nem kell.  Kérik, hogy a 
támogatási szerződés megkötése érdekében a hozzájáruló nyilatkozatot küldjük meg. 
Javasolja, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot adják meg.   Kéri a testület szavazását. 

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

58/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

 Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a tapolcai  1538/15 hrsz.  8300 Tapolca, 
Nyárfa u. 3. alatti ingatlanra bejegyzett igény jogosultja hozzájárul a KDOP-5.2.2/A-09-2009-0008 számú 
pályázati kiírás keretében történő „Szociális Központ kialakítása a Tapolcai Kistérségben” című pályázat 
végrehajtásához illetve a megvalósítást követően legalább 5 éves fenntartásához. 

Felelős:  Takács Ferenc  polgármester 
Határidő: 2010. május 28. 

12.       Balatonrendes  253 hrsz-ú ingatlan felajánlása.   

Takács Ferenc polgármester   Szalay Benedek ábrahámhegyi lakos levele szerint, Hoffer István felajánlja a 
Balatonrendes  253 hrsz-ú ingatlan ½-ed részét, ez a földrészlet a Strand utca és a vasút között található. A levélben 
leírja, hogy az ingatlan másik társtulajdonosa a felajánlásról előzetesen ne szerezzen tudomást. 
A képviselő-testület véleménye szerint a tulajdonos írjon levelet és ajánlja fel a saját nevében. 
Javasolja, hogy jelenleg ne vásárolják meg az ingatlant. 
 Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

59/2010. ( V. 28. ) Kt. határozat 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő testülete Hoffer István Balatonrendes  253 hrsz-ú 
ingatlanának ½ tulajdonrészét jelenleg nem kívánja térítésmentesen megszerezni, csak kizárólag mindkét 
tulajdonostárs térítésmentes felajánlása esetén.  

Felelős:  Takács Ferenc  polgármester 
Határidő: 2010. május 28. 

13.      Rekultivációval kapcsolatos tájékoztatás.   

Takács Ferenc polgármester  Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési 
területén lévő  34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása tárgyú projekt második 
fordulóba való pályázásának feltételeiről kaptak tájékoztatást és az alábbi kívánalmakat támasztja a rekultiválandó 
területek felé: 
- a terület a pályázó önkormányzat 100 %-os tulajdonában vagy állami tulajdonban kell, hogy legyen. 
- a projektben érintett lerakó bezárása meg kellett, hogy  történjen. 
- művelési ágból kivett területen kell, hogy elhelyezkedjen. 
- per- teher és igénymentesnek kell lennie. 
  
Javasolja,  írjanak levelet a bányának, hogy lehetőséget lát-e a területcserére,   mivel a szeméttelep egy része a 
bánya tulajdonában lévő területen van.  A hatóságoknak levelet írnak, hogy a tárgyalást megkezdték a bánya 
illetékeseivel. 
 

Takács Ferenc  polgármester    Az  ülést  14.15  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 
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