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

Ikt.szám:  B- 21-89/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  október 14 – én  9.30  
órakor  kezdődő   alakuló  ülésén,   a  Balatonrendesi  Polgármesteri  Iroda  hivatali  
helyiségében. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik  polgármester 
 Csabáné Varga Anikó képviselő  

 Kuti Istvánné képviselő 
 Piros Zita  képviselő 
 Perger János képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző 
        Kovácsné Auer Katalin jkv.v. 
        Lakos Lászlóné a Választási Bizottság Elnöke. 

      

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
Kéri  a jelenlévőket, hogy a Himnuszt állva hallgassák végig. 

A Himnusz elhangzása  után  felkéri Lakos  Lászlónét  a  Választási  Bizottság  Elnökét,  hogy 
ismertesse a választás eredményét. 

1.   Balatonrendes Választási Bizottság Elnökének  2010. évi helyhatósági választás 
végleges eredményének  ismertetése és megbízólevelek átadása. 

Lakos  Lászlóné Választási Bizottság  Elnöke  2010.  október  3.  napján megtartott  önkormányzati 
képviselők és  polgármester  választás  Balatonrendesen sikeresen,  a  törvényi előírások  figyelembe 
vételével megtörtént. A választás lebonyolítása zökkenőmentesen történt.  A választást követően a 
megadott határidőn belül kifogás, észrevétel nem érkezett. A 129 szavazásra jogosult választópolgár 
közül 90-en éltek szavazati jogukkal. 

Polgármester választás:

polgármester jelölt 3 fő  

Szavazóként megjelentek száma: 90
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Urnában lévő szavazólapok száma: 90
Érvénytelen szavazatok száma:  5
Érvényes szavazatok száma: 85

A választás érvényes volt. A megválasztott polgármester  Fuchs Henrik független jelölt.

Egyéni listás képviselő választás:

Képviselő jelölt: 7 fő

Szavazóként megjelentek száma: 90
Urnában lévő szavazólapok száma: 90
Érvénytelen szavazatok száma:   2
Érvényes szavazólapok száma: 88
Érvényes szavazatok száma:             272

Betölthető képviselői helyek száma: 4 fő   
Mandátumhoz jutott:
Piros Zita független jelölt
Csabáné Varga Anikó független jelölt
Kuti Istvánné független jelölt
Perger János független jelölt

Megyei közgyülés választásának szavazóköri eredménye:

Szavazóként megjelentek száma: 90
Urnában lévő szavazólapok száma: 90
Érvénytelen szavazatok száma:   5
Érvényes szavazatok száma:               85

FIDESZ-KDNP 52 szavazat
MSZP 18  szavazat
JOBBIK 15 szavazat

Fuchs Henrik polgármester   Megnyitja az ülést és átadja a korelnöknek az ülés vezetését. 

Kuti Istvánné korelnök    Kéri, hogy a jelenlévők az iszapkatasztrófa áldozatainak emlékére egy 
perces néma felállással adózzanak. 

Ezután felkéri Lakos Lászlónét a Választási Bizottság Elnökét, hogy olvassa elő a képviselő-testület 
eskütételét. (eskü szövege mellékelve)

A  képviselők  eskütétele  után  Lakos  Lászlóné  a  Választási  Bizottság  Elnöke  átadja  a 
megbízóleveleket és az esküokmányokat. 
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Kuti  Istvánné  korelnök  Megköszöni  a  Választási Bizottság  munkáját,  a  választópolgárok 
bizalmát. A választópolgárok bizalmával nem élnek vissza, az általuk adott felhatalmazásnak eleget 
tesznek a község érdekeit tartva szem előtt. 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat  fogadja el a testület,  az első napirendi pont már megtörtént 
Lakos  Lászlóné  a  Választási  Bizottság  Elnöke  ismertette  a  választások  eredményét,  a  második 
napirend is megtörtént a képviselő-testület letette az esküjét. 

Ismerteti az ülés  napirendi pontjait: 

1. Balatonrendes Választási Bizottság  Elnökének  2010.évi helyhatósági választás végleges
eredményének ismertetése és a megbízólevelek átadása. /Lakos Lászlóné Bizottsági  Elnök/ 

      A képviselő-testületi ülést levezető korelnök: Kuti Istvánné  képviselőasszony
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütétele.
3. Polgármesteri program ismertetése.
4. Polgármester  tiszteletdíjának megállapítása. 
5. Bizottságok megválasztása. 
6. Balatonrendes  Község Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
7. Alpolgármester megválasztása, titkos szavazással.
8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

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

Kuti Istvánné korelnök   Felkéri a jelenlévőket,  hogy a polgármester eskütételét  állva hallgassák 
végig, melyet előolvas. (eskü szövege mellékelve) 

A polgármester  eskütétele  után  Lakos  Lászlóné a  Választási  Bizottság  Elnöke  átadja  részére  a 
megbízólevelet és esküokmányt. 

Kuti Istvánné korelnök Bejelenti, hogy a polgármester eskütételével feladata megszünt és átadja az 
ülés vezetését. 

Fuchs Henrik polgármester az ülés vezetését átveszi. 

3.   Polgármesteri program ismertetése.

Fuchs Henrik polgármester:   A  polgármesteri programját ismerteti az alábbiak szerint :

Tisztelt Képviselő-társaim !
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Vendégek!

1998-tól  vagyok  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  tagja,  utolsó  ciklusban 
alpolgármestere  a  községnek.  Ezen  időszak  alatt  nagyon sok  és  szép  feladat  megoldásának lehettem 
részese. 
Polgármesteri teendőimet társadalmi megbízatásban kívánom ellátni. Ettől függetlenül időm nagy részét a 
település ügyeinek intézésével fogom eltölteni. Fogadóórámat minden héten szerdán 14-15 óráig tartom. 
Kivétel ez  alól,  ha ebben az  időszakban más önkormányzati  elfoglaltság adódik.  Természetesen előre 
telefonon, vagy emailben egyeztetett időpontban is rendelkezésre állok. A testületi üléseket minden hónap 
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utolsó  csütörtöki   napjára  tervezem.  Képviselő- társaim  közül  immár  harmadik  önkormányzati 
ciklusát kezdő, ezáltal megfelelő tapasztalattal rendelkező Kuti Istvánnét (Erzsikét) szeretném felkérni az 
alpolgármesteri feladatok ellátására. 

Terveim  között  szerepel  a  képviselő-testület  támogatásával  a  teljesség  igénye  nélkül:  

- a  település  és  a  Basalt-Középkő  Kőbányák Kft  között  kialakult  helyzet  mielőbbi,  mindkét  fél 
számára kedvező rendezése, 

- a Hullám utcai 2,7 hektáros ingatlan hasznosítása,
- a településrendezési terv módosításának mielőbbi befejezése a szabályozási vonalak és a kerékpárút 

nyomvonalát tekintve, 
- az engedéllyel rendelkező gyalogátkelő helyek pályázat,  vagy külső anyagi támogatással történő 

megvalósítása, 
- a hulladéklerakó konzorciumi pályázat útján történő rekultivációja,
- az anyagi nehézségekre való tekintettel az önkormányzati  rendezvények észszerű határok  közötti 

csökkentése, 
- a település hosszú évek alatt kialakított rendezett, virágosított arculatának  megőrzése, a lakosság 

és a helyi civil szervezetek segítségével,
- megteremteni az önkormányzat pénzügyi stabilitását, 
- Kővágóörs  Önkormányzatával  megkezdett  tárgyalások  folytatása  a  pálkövei  strand  további 

hasznosításával kapcsolatban úgy,  hogy az a településünk érdekeit leginkább szolgálja,
- Nyitott vagyok mind a képviselő-társaim által, mind a mi kistelepülésünk közössége által  minden 

községünk fejlődését szolgáló, közösséget erősítő együtt megvalósítható  javaslatokra.

A jelenlegi jó kapcsolatot a Körjegyzőséggel, a  környező települések polgármestereivel   és a Kistérséghez 
tartozó községekkel szeretném megőrizni. 

A képviselő-testület működésének eredményeképpen továbbra is szeretném, hogy  a településünkön lakó, 
üdülő, vagy akár csak rövid időt itt töltő emberek továbbra is jól érezzék magukat a Balaton-part legkisebb 
településén, Balatonrendesen.

 
4.   Polgármester tiszteletdíjának  megállapítása.

Kuti Istvánné korelnök : A képviselő testület a polgármester illetményéről alakuló ülésen dönt,  illetményét 
a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 
43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv 4. § (1) bekezdése 
szerinti szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani. Az illetmény megállapítása során 
mindaddig a képviselő-testület által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg az 
államigazgatásban érvényes illetményalap azt el nem éri. Az illetményt egyszerű többséggel hozott 
határozatban összegszerűen kell megállapítani, szorzószómmal kifejezve nem lehet. 
1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám  2,5-4,5, összege  100.000-180.000 Ft.
A polgármester tiszteletdíját a 2006.évi tiszteletdíjakkal megegyezően az illetményalap 3,5 –szeresébe, 
azaz 140.000 Ft-ban javaslom megállapítani havonta. 
Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 

86/2010.  /X. 14./  Kt.  h a t á  r o z a t 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Fuchs Henrik    Balatonrendes, László 
Gy. u. 1.  sz. alatti lakos, Balatonrendes   község  társadalmi megbízatású polgármesterének 
tiszteletdíját  2010. Október 3.  napjától az önkormányzati illetményalap / 40.000 Ft/  3,5-szeresébe, 
azaz  bruttó 140.000 Ft/hóban /azaz: Egyszáznegyvenezer forint/ állapítja meg. 

Felelős:    Kuti  Istvánné korelnök
Határidő:  2010. október 25.  

Kuti Istvánné korelnök  A Pttv. 18. §. alapján a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. 
A polgármester választása szerint, költségátalány megállapítását is kérheti, mely a megállapított 
tiszteletdíjának 20-30 %-ának megfelelő összeg. A polgármester költségátalány megállapítást kér. A 
költségtérítés mértékét a 2006. évivel megegyezően, a tiszteletdíj 30 %-ában, azaz 42.000 Ft-ban javaslom 
megállapítani havonta. 

Balatonrendes Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 

87/2010.  /X. 14./  Kt.  h a t á  r o z a t 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Fuchs Henrik    Balatonrendes, László 
Gy. u. 1.  sz. alatti lakos, Balatonrendes   község  társadalmi megbízatású polgármestere részére az 
1994. évi LXIV. tv. 18. §-a alapján költségátalányt állapít meg  2010. október 3. napjától.  A 
költségátalány összeg a megállapított tiszteletdíj  30 %-a, bruttó  42.000 Ft/hó / negyvenkétezer 
forint/. 

Felelős:    Kuti Istvánné korelnök 
Határidő:  2010. október 25.  

5.    Bizottságok megválasztása. 

Fuchs Henrik polgármester  : A választások lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel, az SzMSz 
módosítással, általában az ügyrendi bizottságok foglalkoznak. A vagyonnyilatkozat vizsgálatával, az 
összeférhetetlenségi okok megszüntetésével és egyéb hasonló jellegű feladatokkal az ügyrendi bizottságot 
bízták meg sok helyen a SzMSz-ben, de ahol nem, egyéb okból is indokolt lehet az ügyrendi bizottság 
megválasztása. Célszerű ezért a bizottságot e napirend keretében létrehozni. Amennyiben nem az ügyrendi 
bizottság végzi el ezeket a feladatokat akkor célszerű a jogszabályi rendelkezések szerint az alábbi 
bizottságokat létrehozni.
A polgármester az Ötv 33/B. §-a alapján megválasztásakor, az önkormányzati képviselő az Ökjtv. 10/A. § 
(1) bekezdése alapján megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni.  A vagyonnyilatkozat  vizsgálatát  az  SzMSz-ben meghatározott  bizottság  végzi (Ötv.  22.  §  (3) 
bekezdés). A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati 
képviselő jogait nem gyakorolhatja, és az Ötv. 20. §-ában meghatározott  juttatásokban sem részesülhet. 
(Ökjtv. 10/A. § (2) bekezdés) A polgármester vonatkozásában pedig az Ötv. 33/C. § (1) bekezdése alapján 
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a  vagyonnyilatkozattételi  kötelezettség  szándékos elmulasztása  a  tisztsége  megszüntetésére  irányuló 
kereset benyújtásához vezethet. 

Fenti rendelkezések alapján ha szükséges az SzMSz módosításával az alakuló ülésen létre kell hozni a 
vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó bizottságot, különben működésképtelenné válhat a testület. A 
vagyonnyilatkozatot az SzMSz-ben erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi (Ökjtv. 10/A. § (3) 
bek.). 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző  :   Az   önkormányzati  törvény  szerint   a  polgármesternek 
megválasztásakor, majd azt követően  évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
Az  önkormányzati  képviselőknek  a  megbízólevelének  átvételétől  30  napon  belül   kell 
vagyonnyilatkozatot tenniük.
A vagyonnyilatkozatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja 
nyilván és ellenőrzi. 

Fuchs Henrik polgármester    Javasolja, hogy az ellenőrző bizottság  tagjai  Kuti Istvánné, Csabáné 
Varga Anikó, Piros Zita  képviselő-testületi tagok legyenek. 
Kérdezi, hogy kinek van észrevétele? 
Megállapítja, hogy a testület részéről hozzászólás, kérdés nem volt.

Megkérdezi    Kuti Istvánné, Csabáné  Varga Anikó és Piros  Zita    képviselőket,  hogy elfogadják-e 
a tagságot  és kéri a testület szavazását, amennyiben fentiekkel egyetértenek. 

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

88/2010.  /X. 14./  Kt.  h a t á  r o z a t  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására 
és ellenőrzésére létrehozott  Ellenőrző Bizottság tagja lett és 
a tagságot vállalja: 

Kuti Istvánné  Balatonrendes,  Hegyi út  72/39 hrsz. alatti lakos 
képviselő-testületi tag. 

   Csabáné Varga Anikó Balatonrendes, Ibolya u. 6.szám alatti lakos
képviselő-testületi tag.

   Piros Zita  Balatonrendes, Hegyalja u. 6. szám alatti lakos 
   képviselő-testületi tag.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester.    
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik  polgármester:  Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény értelmében 
az alpolgármester  választása a képviselő-testület   hatáskörébe tartozik, melyet titkos szavazással 
kell eldönteni. A választás törvényes lebonyolításához a  képviselő-testület 
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tagjaiból   Szavazatszámláló   Bizottságot  kell létrehozni, melynek tagjául javasolja: Csabáné 
Varga Anikó,  Piros Zita  és Perger  János    képviselőket.   A bizottság  elnökének Perger  János 
képviselőt javasolja. 
Kérdezi, hogy kinek van észrevétele, javaslata. 
Megállapítja, hogy a testület részéről észrevétel nem érkezett. 
Kéri a képviselőket, hogy aki a  bizottságba  javasolt  személyekkel  egyetért, szavazzon. 

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

89/2010.  /X. 14./ Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármester 
személyének megválasztása  céljából Szavazatszámláló   Bizottságot hoz létre az alábbi 
képviselők személyében: 

 Csabáné Varga Anikó,  Piros Zita, Perger János képviselők .

 Felelős:  Fuchs Henrik polgármester   
    Határidő:  azonnal.

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy a bizottság elnöke Perger János képviselő legyen.
Kéri a testület szavazását. 

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

90/2010.  /X. 14./ Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármester 
személyének  megválasztása   céljából  létrehozott   Szavazatszámláló    Bizottság 
elnökének Perger János     képviselőt jelöli. 

 Felelős:  Fuchs Henrik polgármester   
    Határidő:  azonnal.

6.   Balatonrendes  Község Szervezeti és Müködési Szabályzatának  /SZMSZ/  felülvizsgálata.

Fuchs Henrik polgármester     Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a 
Szervezeti és Működési Szabályzat. A bekövetkezett törvényi változások, szervezeti módosítások 
szükségessé teszik módosítását, kiegészítését, illetve egyes bizottságok létrehozását már az alakuló ülésen. 
Az alakuló ülésen a  vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére három tagú Ellenőrző 
Bizottságot kell létrehozni és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz.függelékét  ennek 
megfelelően módosítani. 
Módosítani szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat  1.sz.függelékét a helyhatósági választások 
eredményének megfelelően a települési képviselők vonatkozásában. 
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Soltész Attila címzetes főjegyző  A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 
módosításáról szóló  1994. évi LXIII. törvény  62. §./5/ bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek 
az alakuló ülésüket követő fél éven belül  felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési 
szabályzatukat. 
Indokolt, hogy e feladat megkezdésére a testület már az alakuló ülésen megbízást adjon. 
Az SZMSZ 1.  sz.  függeléke tartalmazza  a  települési képviselők névsorát,  a  2.  sz.  függeléke  a 
vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére létrehozott  Ellenőrző Bizottság tagjait, mivel ezek függelékben 
vannak és nem mellékletben, ezért a változásnak megfelelően át lesznek vezetve, így nem szükséges 
hozzá az SZMSZ módosítása, a képviselő-testületnek határozatban kell elfogadni a módosítást. 

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

91/2010.  /X. 14./ Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  1/2008. / I. 31./ rendeletének 
1. sz. függelékét és 2. sz. függelékét a változásoknak megfelelően módosítja. 

 Felelős:  Fuchs Henrik polgármester   
    Határidő:  azonnal.

7.   Alpolgármester megválasztása. 

Fuchs  Henrik   polgármester:     A  törvény kötelezővé  teszi  titkos  szavazással  a   társadalmi 
megbízatású   alpolgármester   választását,  mely feladat   ellátására   Kuti  Istvánné    képviselőt 
javasolja.
Megkérdezi  elfogadja-e  a  jelölést  és  hozzájárul-e  a  nyilvános  tárgyaláshoz,  vagy  zárt  ülés 
elrendelését kéri. 

Kuti Istvánné  képviselő:    A jelölést köszönettel elfogadja, hozzájárul a nyilvános  ülésen  való 
tárgyaláshoz, munkáját igyekszik a legjobb tudásának megfelelően elvégezni. 

A  szavazás  idejére  a  polgármester  5  perc  szünetet  rendel  el,   jegyzőkönyvvezető  kiosztja  a 
szavazólapokat. 
A  szavazás  után  a  Szavazatszámláló  Bizottság  Elnöke  Perger  János  ismerteti  a  szavazását 
eredményét, mely szerint Balatonrendes község alpolgármesere Kuti Istvánné.  

Balatonrendes Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
és  ellenszavazat  nélkül  meghozta az alábbi 

92/2010.  /X. 14./ Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuti Istvánné 
Balatonrendes,  Hegyi út  72/39 hrsz. alatti lakost Balatonrendes 
község alpolgármesterévé választotta.

 Felelős:  Fuchs Henrik polgármester   
    Határidő:  azonnal.
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Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  Kuti  Istvánnénak  mint 
alpolgármesternek is le kell tennie az esküt, eddig az esküjét mint képviselő-testületi tag tette le. 

Fuchs Henrik  polgármester:  Felkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételét 
állva hallgassák végig, melyet előolvas. /eskü szövege mellékelve./ 
Az alpolgármester eskütétele után Lakos Lászlóné átadja részére  az esküokmányt.  

    
8.   Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Fuchs Henrik polgármester   Az alpolgármester részére, megválasztása után  tiszteletdíjat állapíthat 
meg a képviselő-testület az 1994. évi LXIV. törvény 4. §. 2./ bekezdése alapján. Úgy állapítja meg, 
hogy az ne érje el a polgármester illetményét. 
Balatonrendes községben  a Ktv. 43. §. 1./ bekezdés szerint megállapított illetményalap  2003. január 
1. napjától 40.000 Ft. 
Az alpolgármester  tiszteletdíját  a  2006.  évi tiszteletdíjakkal megegyezően az illetményalap 0,75-
szeresében, azaz 30.000 Ft-ban javaslom megállapítani havonta. Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 

93/2010.  /X. 14./  Kt.  h a t á  r o z a t 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuti Istvánné  Balatonrendes,  Hegyi út 
72/39 hrsz.  alatti lakos, Balatonrendes   község  társadalmi megbízatású alpolgármesterének 
tiszteletdíját  2010. Október 14.  napjától az önkormányzati illetményalap / 40.000 Ft/  0.75-
szeresébe, azaz  bruttó  30.000 Ft/hóban /azaz: harmincezer forint/ állapítja meg. 

Felelős:   Fuchs Henrik polgármester 
Határidő:  2010. október 25.  

Fuchs Henrik polgármester   A Pttv. 18. §. alapján az alpolgármesternek az alpolgármesteri tisztsége 
ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. 
A polgármester választása szerint, költségátalány megállapítását is kérheti, mely a megállapított 
tiszteletdíjának 10-20 %-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester költségátalány megállapítást kér. A 
költségtérítés mértékét a 2006. évivel megegyezően, a tiszteletdíj 20 %-ában, azaz  6.000 Ft-ban javaslom 
megállapítani havonta. Kéri a testület szavazását.  

Balatonrendes Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 

94/2010.  /X. 14./  Kt.  h a t á  r o z a t 

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuti Istvánné  Balatonrendes,  Hegyi út 
72/39 hrsz.   alatti lakos, Balatonrendes   község  társadalmi megbízatású alpolgármestere részére az 
1994. évi LXIV. tv. 18. §-a alapján költségátalányt állapít meg. A költségátalány összege a 
megállapított tiszteletdíj   20 %-a, bruttó  6.000 Ft/hó /hatezer forint/. 

Felelős:   Fuchs Henrik polgármester
Határidő:  2010. október 25.  
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Soltész Attila címzetes főjegyző   Tájékoztatja a képviselő-testületet,  hogy az önkormányzatnak 
gazdasági programot kell készíteni. Az Ötv. 2005. évi XCII. tv-el módosított és kiegészített  91. §. 
7./ bekezdése szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni, 
illetve felülvizsgálni. 

Fuchs Henrik polgármester:  Az ülést  11.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik  
címzetes főjegyző  polgármester 
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