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

Ikt.szám:  B- 6-20/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  február  9.-  i   nyilvános 
ülésén, az ábrahámhegyi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:     Fuchs Henrik  polgármester   
                             Csabáné Varga Anikó képviselő  
                             Piros Zita  képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: Kuti Istvánné  alpolgármester  

                                      Perger János képviselő 
 

   
Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  megbízásából: 

Horváth Anita tanácsos 
         

         
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  15.00  órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 
       
1.   Balatonrendes Község Önkormányzat 2011.évi költségvetésének elfogadása. 
2.   Révfülöpi szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos döntés.
3. Balatonrendesi Posta ügye. 
4. Rozmaring ÁG támogatási kérelme.
5.    Pályázat benyújtása 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület 
fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

27/2011. (II. 09.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 9-i nyilvános ülésének napirendjét 
elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Balatonrendes Község  Önkormányzat 2011.évi költségvetésének elfogadása. 
2.   Révfülöpi szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos döntés.
3. Balatonrendesi Posta ügye. 

1



4. Rozmaring ÁG támogatási kérelme.
5. Pályázat benyújtása gyalogátkelőhely létesítésére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.  Balatonrendes Község Önkormányzat 2011.évi költségvetés elfogadása. 

Fuchs Henrik polgármester 
A költségvetés II. fordulós tárgyalására összeállított anyag a koncepció és az I. fordulós tárgyalás során felmerült 
változtatások alapján lett elkészítve. 
Az I. fordulós tárgyaláshoz képest az alábbi változtatások történtek:
A dologi kiadásoknál az egyéb üzemeltetési és fenntartási költségek sorát megnöveltük 224 eFt-tal, amely a 273. hrsz 
számú ingatlan csatornával való ellátásának díját foglalja magába. A díjak, egyéb befizetések összegét megnöveltük 
256  e Ft-tal,  amely a  hullám utcai  2.7  ha  ingatlan  tulajdon közösség megszüntetésével kapcsolatos  földmérői 
munkadíjat,  telek alakítás  igazgatási  szolgáltatás  díját  és  az  ingatlan  nyilvántartás  átvezetésének díját  foglalja 
magába valamint megnöveltük ezek arányában az ÁFA összegét is.
Az alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatását megnöveltük 27 e Ft-tal. Az egyéb pénzbeni juttatás 
(Bursa) sort is megnöveltük 60e Ft-tal mivel 1 fő pályázati díját kell kifizetni 2011. évben.
A bevételi oldalon változott az átengedett központi adók összege, mivel a Magyar Államkincstár közölte az előzetes 
felmérések alapján a 2011. évre megállapított normatívákat, amely 1.160 e Ft többlet bevételt jelent. Az áprilisban 
esedékes normatíva felméréskor le kell mondanunk 210e Ft-ot, mivel közben megszüntetésre került az idegenforgalmi 
adó tartózkodás után, amelyet még a novemberben elkészült felméréskor nem tudtunk.
Az Önkormányzat által tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén a 2011. december 31-i záró hitel állapot 
1.396 e Ft-ra módosul az I. fordulós tárgyaláshoz képest.

Javasolja, hogy  az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 35.092 e Ft kiadási és 33.069e Ft bevételi főösszeggel 
valamint finanszírozási műveletek bevételeként  2.023 e Ft működési célú hitellel fogadják el és alkossák meg az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a rendeletet. 

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

4/2011. /II. 14./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. 
1.sz.mell. 

2.   Révfülöpi szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos döntés.

Fuchs Henrik polgármester
A Dunántúli  Regionális Vízmű Zrt.  az  üzemeltetési területén lévő víziközművek fejlesztése, bővítése érdekében 
pályázatot  kíván benyújtani a  révfülöpi agglomerációt  alkotó települések által  kibocsátott  szennyvizet befogadó, 
Révfülöp településtől nyugatra  üzemelő Balaton-parti  szennyvíztisztító telep bővítése tárgyában,  Európai  Uniós 
forrás igénybe vétele érdekében. 

Javasolja, hogy pályázat benyújtásához járuljanak hozzá oly módon, hogy pénzbeni fedezetet a pályázati önrészhez 
nem biztosítanak.  A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szavazólap  aláírásra. 
Kéri a testületet, hogy szavazzon a javaslat elfogadásával kapcsolatban. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

28/2011. /II. 09./ Kt. határozat 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöpi Agglomeráció Szennyvíztelepének 
bővítése, fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásához hozzájárul oly módon, 
hogy pénzbeni fedezetet a pályázati önrészhez nem biztosít.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szavazólap  aláírásra. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: azonnal. 

3.  Balatonrendesi Posta ügye.  

Fuchs Henrik polgármester    Jelenleg a Balatonfüredi posta látja el a postai szolgálatot a községben. Véleménye 
szerint  jobb  volna  ha  a  tapolcai  postához  tartoznának.  Ezzel  kapcsolatban  történt  már  egyeztetés,  sem  a 
balatonfüredi sem a tapolcai posta nem zárkózik el ettől a lehetőségtől. 
Javasolja,  szándéknyilatkozat  formájában  keressék  meg  a  tapolcai  postát  ez  ügyben  és  hatalmazzák  fel  a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt. illetékesével vegye fel a kapcsolatot.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.   

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

29/2011. /II. 09./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  postai 
szolgáltatást a tapolcai postával kívánja elláttatni a községben. 

Felhatalmazza a polgármestert,  hogy  e tárgyban a Magyar  Posta  Zrt.  Tapolca illetékesével felvegye a 
kapcsolatot. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
4.  Rozmaring ÁG támogatási kérelme.  

Fuchs Henrik polgármester  A Rozmaring ÁG Balatonrendes kérelmet nyújtott  be arra,  hogy az  önkormányzat 
részesítse támogatásban. A támogatásra  a községi rendezvények szervezéséhez lenne szüksége az egyesületnek. 
A támogatási kérelmet megismerve javasolja, hogy 50.000 Ft támogatást nyújtsanak. 
Kéri a testületet, hogy a támogatási kérelmet fogadja el és szavazzon. 

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

30/2011. /II. 09./ Kt. határozat 
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő- testülete a balatonrendesi  Rozmaring ÁG 
Balatonrendes Jövőjéért  Egyesület  támogatási kérelmét megismerve úgy döntött, hogy az egyesület részére 
50.000 Ft összegű támogatást nyújt  2011. évben. 

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

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

5.  Pályázat benyújtása gyalogátkelőhely létesítésére.   

Fuchs  Henrik  polgármester  Javasolja,  hogy  pályázatot  nyújtsanak  be  a   Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium 
megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt „Az országos közutak átkelési szakaszain a 
forgalom csillapítására,  a  gyalogosok védelmének növelésére,  a  járművek sebességének csökkentésére alkalmas 
beavatkozások társfinanszírozására„ című pályázat keretében  a 2011. évben megvalósuló  71. sz. főközlekedési úton 
kettő darab gyalogátkelőhely létesítése tárgyában.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége:  5.952.000 Ft, melyből az önkormányzat 10 %-ot  azaz  595.000 Ft-ot 
saját  erő címén biztosít, míg a fennmaradó 90 %-ra azaz 5.357.000  Ft  összegre vissza nem térítendő pályázati 
támogatási igényt nyújt be. 
Kéri a testület szavazását a javaslat elfogadásáról. 

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

31/2011. /II. 09./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván benyújtani  Nemzeti  Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt „Az országos közutak 
átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 
csökkentésére  alkalmas  beavatkozások  társfinanszírozására„  című  pályázat  keretében   a  2011.  évben 
megvalósuló  71. sz. főközlekedési úton kettő darab gyalogátkelőhely létesítése tárgyában.

A beruházás tervezett bruttó összköltsége:  5.952.000 Ft, melyből az önkormányzat 10 %-ot  azaz  595.000 Ft-
ot saját erő címén biztosít,  míg a fennmaradó 90 %-ra azaz 5.357.000  Ft összegre vissza nem térítendő 
pályázati támogatási igényt nyújt be. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester  Az ülést 16.00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita  Fuchs Henrik  
tanácsos   polgármester 
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