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

Ikt.szám:  B- 6- 41/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  április  28.-  i   nyilvános  
ülésén, a balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:     Fuchs Henrik  polgármester
   Kuti Istvánné  alpolgármester  

                             Csabáné Varga Anikó képviselő  
                             Piros Zita  képviselő 

    Perger János képviselő
   

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez. 

             Halasi István bérlő  4. napirendi pontra. 
Illésné Rácz Andrea 4. napirendi pontra.         

         
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  9.30  órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket egészítsék ki az élelmiszer-italbolt bérleti ügyével. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1.    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2010. /XII. 10./ rendelet módosítása. 

2.   Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.

3. 67/2010. /VII. 29./  Kt. határozat módosítása. 

4.    Balatonrendes élelmiszer-italbolt bérleti ügye. 

5.   Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérések megrendelése

6. Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződés módosításának, valamint az 
Általános Iskola  Alapító Okirat módosításának elfogadása. 

7. Aktuális ügyek. 

Tájékoztató 
8.  A 2011. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
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Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a 
képviselő-testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

47/2011. (IV. 28.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-i  nyilvános ülésének napirendjét 
elfogadja az alábbiak szerint:

1.    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2010. /XII. 10./ rendelet módosítása. 

2.   Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.

3. 67/2010. /VII. 29./  Kt. határozat módosítása. 

4.    Balatonrendes élelmiszer-italbolt bérleti ügye. 

5.   Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérések megrendelése

6.   Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződés módosításának, valamint 
       az Általános Iskola  Alapító Okirat módosításának elfogadása. 

7. Aktuális ügyek. 

Tájékoztató 
8.  A 2011. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 

   
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2010. /XII. 10./ rendelet módosítása. 

Fuchs Henrik polgármester    A képviselők az alábbi előterjesztést kapták: 
A Tapolca  és Környéke Kistérség Többcélú Társulása  kijelölte Ábrahámhegy Község Önkormányzatát,  hogy a 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működésének szabályozására rendeletet alkosson.
A rendelet célja a Szolgálat által ellátott feladatok (házi segítségnyújtás,  étkeztetés, gyermekjóléti és családsegítő 
szolgáltatás) szabályozása, illetve az ehhez kapcsolódó eljárásrend kialakítása.
Fenti tárgyban Ábrahámhegy Község Önkormányzat meghozta 6/2011(IV.1.) számú rendeletét.

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 18/2010.(XII.10.)  számú rendeletének módosítására 
azért  van szükség, mivel fenti rendelet már szabályozza a házi segítségnyújtásra,  étkeztetésre, családsegítésre és 
gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket, így ezek helyi rendeletben való szerepeltetése, csak  az ellátó 
szervezet megjelölésével szükséges.
Továbbá jogszabály szerkesztési módosításokra került sor, mivel a rendeletben nem szükséges már szerepeltetni, a 
rendelet célját, hatályát, jogharmonizációs záradékot.
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Soltész  Attila   címzetes  főjegyző Az  önkormányzatnál volt az eddigiekben szabályozva a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló rendelet. A törvényi előírás alapján ahol kistérségi társulás működik, ott a társulás által 
ellátott feladatok tekintetében a társulás által kijelölt önkormányzat hoz rendeletet.  Ennek okán a kistérségi társulás 
nem rendelkezik önálló rendeletalkotási jogkörrel, ezért kijelölésre került Ábrahámhegy Község Önkormányzata az 
ellátási területen lévő önkormányzatok vonatkozásában. A rendeletben a kötelező feladat a házi segítségnyújtás és 
étkeztetés benne maradt, de a 2. §-ban a hatáskörök gyakorlásánál ki kell venni, mivel a Balaton-felvidéki Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, de ez szerepel a 23.-24. §-ban. 

Fuchs  Henrik polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló rendelet  elfogadásra kerüljön  az kézfeltartással szavazzon. 

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

8/2011. /V. 2. / rendeletét 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
/1.sz.mell. / 

2.   Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.

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

Fuchs  Henrik  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a  gyermekvédelmi és  gyermekjóléti 
feladatok értékeléséről szóló beszámolót elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 

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

48/2011. /IV. 28. / Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
Az értékelés megküldéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal felé  a körjegyzőség 
gondoskodik.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző

3. 67/2010. /VII. 29./  Kt. határozat módosítása.   

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták: 
Balatonrendes Község Önkormányzata 2010 február 5.-i ülésén tárgyalta tárgyi napirendet, és az ingatlanok négy 
részre történő felosztása mellett döntött 11/2010 (II.05) számú határozatával.
A vázrajzok elkészítését az Önkormányzat megrendelte, a vázrajzok elkészítését megelőzően a földmérő köteles az 
építéshatósággal egyeztetni.
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Az egyeztetés során kiderült, hogy jogszabályi változás miatt a négy telkes kialakítás nem lehetséges (85/2000 
(XI.8) FVM rendelet ).
A lehetséges engedélyezhető építéshatósággal egyeztetett telekalakítási lehetőségek vonatkozásában az ügyfelek 
nyilatkoztatva lettek, és a megoldások közül kiválasztott a földmérőnek megküldésre került.
A Képviselő-testület 67/2010 (VIII. 29.) számú határozatával módosította a fenti 11/2010 (II. 05.) számú 
határozatát.
A földrészlet megosztási szerződés aláírása megtörtént, a  270/5 és 270/6 kialakuló földrészlet tulajdonjoga a 
határozatban hibásan (fordítva) került rögzítésre. Az ingatlan nyilvántartási eljáráshoz szükséges a határozat 
szövegének javítása.
A 270/5 hrsz. a közös tulajdon, a 270/6 hrsz. csak a Jakabék tulajdona. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Jakab Gyulának és  Jakab Gyulánénak haszonélvezete van  Jakab Balázs tulajdonát 
képező ingatlanrészt illetően, ez értékesítés során nem jelent-e problémát. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző  Értékesítés esetén, mivel osztatlan közös tulajdonban van az ingatlan mindegyik 
ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat elővételi joggal élhet. 

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy a 67/2010. /VIII. 29./  Kt.  határozat az 
előterjesztés szerint  elfogadásra kerüljön  az kézfeltartással szavazzon. 

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

49/2011. /IV. 28. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2010 (VIII.29) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:

„A tulajdonostárak közötti megállapodás az alábbi:
Északi részen rendelet szerint Zöldterület, közpark kerül kialakításra (270/7 hrsz) 440 m2 nagyságban.
Fennmaradó rész jelenlegi határ megtartásával két különálló ingatlan alakul ki:
Egy ingatlan kizárólag a tulajdonostársak tulajdonába kerül : (270/5 hrsz) 1782 m2  
Egy ingatlan továbbra is közös tulajdonban: (270/6 hrsz) 1772 m2 nagyságban.”

Szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

A tulajdonostárak közötti megállapodás az alábbi:
Északi részen rendelet szerint Zöldterület, közpark kerül kialakításra (270/7 hrsz) 440 m2 nagyságban.
Fennmaradó rész jelenlegi határ megtartásával két különálló ingatlan alakul ki:
Egy ingatlan továbbra is közös tulajdonban: (270/5 hrsz) 1782 m2  
Egy ingatlan kizárólag a tulajdonostársak tulajdonába kerül: (270/6 hrsz) 1772 m2 nagyságban.
 
A határozat egyéb rendelkezései nem változnak.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 

Fuchs Henrik polgármester  Az önkormányzat a 270/5 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja. Az ingatlan értéke 
a hivatal általi adó- és értékbizonyítvány alapján kerül megállapításra,  amely a minimális ár lesz és hirdetési 
árként  10 %-kal növelten értékesítik. Az eladást  meghirdetik a  hirdetőtáblán,  az ingatlan  területén és a 
honlapon. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal,  hogy a 270/5 hrsz-ú ingatlant értékesítésre hirdessék meg, kézfeltartással 
szavazzon. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzat   Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

50/2011. /IV. 28. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes 270/5 hrsz-ú ingatlant értékesíteni 
kívánja. 
Értékesítési árként a hivatal által kiállított adó- és értékbizonyítványban meghatározott árat  10 %-kal 
növelten fogadja el. 

Az értékesítés meghirdetésre kerül az önkormányzat hirdetőtábláján, az ingatlan területén  és az 
önkormányzat honlapján. 

Határidő: 2011. május 10.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 

4. Élelmiszer-italbolt bérleti ügye.  

Fuchs Henrik polgármester    A képviselő-testület a 45/2011. (III. 31.)  Kt.  határozatában, döntött arról, hogy  a 
Halasi és Halasi Kft. /székhely: 8245 Pécsely, Templom u. 7. / részére fizetési felszólítást bocsát ki  358.485 Ft  
összegben a 2010. december 31. napján fennálló tartozásáról. 
Amennyiben a bérlő a fizetési felszólításban megállapított határidőig a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, abban az 
esetben az önkormányzattal 2008. április 29-én kötött bérleti szerződését azonnali hatállyal felmondja a bérleti 
szerződés 5.pontja alapján.
2011. április 28. napján összeségében bruttó  386.319 Ft összegű tartozása van a bérlőnek az önkormányzat felé.
A képviselő-testületi ülés előtt egyeztetés folyt a bérlővel, aki a holnapi nap folyamán a II. negyedévi bérleti díjat a 
bruttó 125.000 Ft-ot hajlandó befizetni és fennmaradó bruttó 261.319 Ft-ot öt egyenlő részletben fizetné ki. 
A bérlő kizárólagos tulajdonában lévő eszközökre zálogjogot biztosít  az  önkormányzat számára  a bérleményben 
elhelyezett ipari gáztűzhelyre, saválló hütőelőkészítő pultra, és az üzlet teljes napi árukészletére. 

Halasi István bérlő  A 125.000 Ft-ot a holnapi nap folyamán befizeti, és a többi tartozást kéri, hogy öt egyenlő 
részletben fizethesse be. Az élelmiszerboltban alig van vevő, az italbolt forgalma is kevés, a bérleti díjat csak a nyári 
hónapokban tudja kitermelni. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Színvonal emelés fog-e történni? 

Halasi István bérlő  Nem jönnek vásárolni, a kenyeret vissza kellett adnia és 1500 Ft-ot dobott ki naponta,  a 
kenyeres autó is jár a faluban. A helybeliek a rendezvényekre sem jönnek el. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Az igaz, hogy kevés a község lakossága, de a dolog kétélű, akinek rossz tapasztalata 
volt, az máshoz fordult. 

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a bérlő a holnapi nap folyamán a II. 
negyedévi bérleti díjat a bruttó 125.000 Ft-ot  befizeti és fennmaradó bruttó 261.319 Ft-ot öt egyenlő részletben fizeti 
ki, és a  bérlő kizárólagos tulajdonában lévő eszközökre zálogjogot biztosít  az  önkormányzat számára  a 
bérleményben elhelyezett ipari gáztűzhelyre, saválló hütőelőkészítő pultra, és az üzlet teljes napi árukészletére, az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

5



51/2011. /IV. 28. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi és Halasi Kft. /továbbiakban : 
bérlő/ /székhely: 8245 Pécsely, Templom u. 7. / bérleti ügyében hozott  45/2011. /III. 31./ Kt. határozatát 
visszavonja, amely kizárólag  az alábbi feltételek 
teljesülése esetén lép  hatályba: 

A szerződő felek kölcsönösen elismerik és elfogadják, hogy 2011. április 28. napján 
összeségében bruttó  386.319 Ft összegű tartozása van a bérlőnek az önkormányzat felé. 

1. / 2011. április 29. napján a 2011. II. negyedévi bérleti díj bruttó  125.000 Ft összegét  Balatonrendes 
Község Önkormányzata részére  köteles befizetni a bérlő. 

2./ Továbbá a fennmaradó tartozását  a  bruttó 261.319 Ft-ot  öt egyenlő részletben 
 köteles befizetni 2011. júniustól  2011. októberig, minden hó 20.napjáig Balatonrendes 
Önkormányzata  számlájára. Egy részlet összege: bruttó 52.264 Ft .

A tartozás az alábbiakból tevődik össze: 

Tartozások: 
 - villany 306.230 Ft 
-  víz     4.305 Ft 
-   gáz                 22.410Ft 

Nem számolt kedvezmény: 
- villany     42.879 Ft 
- gáz      25.713 Ft 
- víz        3.034 Ft  

3./ A bérlő részéről amennyiben a bérleti szerződés 2011.évben megszűnik, fennáll  a 2008. április 29. 
napján kötött bérleti szerződés 11. pontja alapján 500.000 Ft összegű kárátalány megfizetése is. 

Fenti tartozásra az alábbi egyezséget köti  az önkormányzat a bérlővel: 

A bérlő kizárólagos tulajdonában lévő eszközökre zálogjogot biztosít Balatonrendes
önkormányzata számára  a bérleményben /Balatonrendes, 200 hrsz. / elhelyezett 
alábbi tételekre: 

- ipari gáztűzhely / mérete : 87x70x70 cm , száma C 70-7GFG  120988 / 
1. sz. melléklet 3 db fénykép 

-  saválló hütőelőkészítő pult /mérete:  170x70x87/  
- 2.sz. melléklet 3 db fénykép. 
- üzlet teljes napi árukészlete

Amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségét nem teljesíti a szerződésben 
foglalt határnapra, minden külön értesítés mellőzésével jogosult a bérbeadó azonnali 
hatállyal és  mindennemű kártalanítás nélkül a szerződést felbontani és bérlő köteles a szerződés 
szegéstől számított 5 napon belül az eredeti állapotot jegyzőkönyv felvétele mellett visszaállítani. 

          Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.  

5.       Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérések megrendelése.
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Fuchs Henrik polgármester 
A Balatonrendes Község Önkormányzata a Balatonrendes 0237/2 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladéklerakóra egységes 
környezethasználati engedélyt kapott a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől a rekultivációra és utógondozásra. Az engedélyben feltételeket és kötelező vizsgálatokat írt elő az 
engedélyező hatóság .

Balatonrendes Község Önkormányzata az engedély alapján köteles függetlenül attól, hogy a lerakó már nem üzemel 
az alábbi tevékenységeket elvégezni: 
Vízfigyelő kutak évi kétszeri vízszint és víz összetétel vizsgálata, csurgalékvíz szintjének mérése havonta, 
csurgalékvíz összetételének elemzése évente kétszer, gázfigyelő kút rendszeres vizsgálata.
Jelentések, adatlapok megküldése. 

Az első vizsgálatot 2011 április 30-ig kell elvégezni. Ajánlat került bekérésre, mely az előterjesztés mellékletét 
képezi. A vizsgálatok elvégzése a rekultiváció első üteme alatt a Társulás tájékoztatása alapján a kivitelező feladata 
lesz. A kivitelezés kezdetének várható időpontja: 2011 szeptember hó.
A mérések elvégzésére az Agruriver Holding Kft-től került ajánlat bekérésre, ajánlata 285 000 Ft+ Áfa. Polgármester 
úr utasítására megkeresésre került másik cég is, melytől a mai napig ajánlat nem érkezett.

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  Agruniver Holding Kft.  ajánlatát   285.000  Ft+Áfa  összegben 
elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 

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

52/2011. /IV. 28. / Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agruniver Holding Kft. /székhely: 2100 Gödöllő, 
Ganz Á. u. 2. / ajánlatát  285.000 Ft + Áfa összegben elfogadja az alábbi munkálatok elvégzésére:
- csurgalékvíz tározó műtárgyból vízminta vétele és vizsgálata.
- gázfigyelő kút mintavételezése és bevizsgálása. 
- felszín alatti vízfigyelő kút mintázása.

Határidő: 2011. április 30
Felelős Fuchs Henrik polgármester 

6.    Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződés módosításának, valamint 
       az Általános Iskola  Alapító Okirat módosításának elfogadása. 

Fuchs Henrik polgármester   
Révfülöp Nagyközségi Polgármesteri Hivatal Jegyzője megküldte a Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás 
Társulási Szerződés módosításának tervezetét, valamint az Általános Iskola Alapító Okirat módosításának tervezetét 
és kérte, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el. 
Társulási  Szerződés  módosítása  és  Általános  Iskola  Alapító  Okirat  módosítása  mellékletét  képezte  az 
előterjesztésnek.
 
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződés 
módosítását elfogadja,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

53/2011. /IV. 28. / Kt. határozat 
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Balatonrendes   Község  Önkormányzat képviselő- testülete a Révfülöp és Térsége 
Intézményirányító Társulás  2008. december 11-én kelt Társulási Szerződés 2. pontjának módosítását 
elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester           
Határidő: azonnal. 
  

Fuchs Henrik  polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a  Révfülöpi Általános Iskola Alapító 
Okirat módosítását elfogadja,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

54/2011./ IV.  28./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola módosított 
2009. június 2-án kelt Alapító Okirat  4.pontjának és 8.pontjának a  módosítását elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester           
Határidő:  2011. május 15. 
  
Fuchs Henrik polgármester  A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményirányító Társulás irányában lépéseket kellene 
tenni szerződéskötés céljából, mivel a községből óvodások járnak oda. 

Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményirányító Társuláshoz 
csatlakozzanak és a tárgyalásra felhatalmazzák a polgármestert, az kézfeltartással szavazzon. 

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

55/2011./ IV.  28./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményirányító Társuláshoz történő csatlakozás ügyében tárgyalást 
kezdeményezzen. 

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester           
Határidő: 2011. május 15.

7.   Aktuális ügyek.   

a./  Balatonrendes Önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. /I. 31./ rendeletének módo-
sítása. 

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők részéről felmerült a jegyzőkönyvek hitelesítése. A képviselők ABC 
sorrendben hitelesítenék a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyveket, melyre név szerint az ülés elején a 
polgármester úr kéri fel a képviselőt.  Kéri, hogy a hivatal a következő ülésre a rendelet módosítását készítse elő. 

b./ Támasz szociális társulás feladatellátása
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Fuchs Henrik polgármester A képviselő-testületi ülésen már tárgyalták, hogy  Magyar Államkincstár  ellenőrzést 
végzett Badacsonytomajon, amely a környező önkormányzatokkal létrehozott Támasz szociális társulás 
feladatellátását, és normatív állami támogatás igénylését és elszámolását érintette. A vizsgálat a gondozási naplóval 
nem megfelelően alátámasztott étkezést igénybevevők és gondozottak részére, valamint egyedi megállapodással alá 
nem támasztott létszám után a normatíva felhasználást nem ismerte el. A MÁK visszafizetési kötelezettséget 
állapított meg. 
Badacsonytomajon értekezleten volt fenti témában, ahol közösen megszavazták, hogy a kistérség belső ellenőre 
vizsgálja felül a társulás működését. 
Kéri a hivatalt, készítsen tájékoztatást, hogy a szociális étkeztetést hányan veszik igénybe, mennyiben kerül, mivel az 
új képviselő-testületi tagokat és tájékoztatni kívánja. 

c./ Lomtalanítás. 

Kuti Istvánné alpolgármester  A községben már sokan kérdezik, hogy mikor lesz lomtalanítás.  

Fuchs Henrik polgármester  Tájékoztatja  a képviselő-testületet, hogy  a Királyszentistváni hulladéklerakó 
elindulásának pontos időpontja még nem ismert, jelenlegi információk alapján április 29-én  pénteken kerül sor a 
döntés meghozatalára. Álláspontja szerint a tapolcai gyűjtőkörzet esetében a Remondis Kft. hibás árakat adott meg, 
ugyanis kétféle számlázási rendszer esetén a számlázás csak az alapdíjban érvényesíthető és nem az alap és 
literdíjban is, mivel a különböző űrméreteknél különböző költségeket jelent, holott a számlázás költsége mindegyik 
űrméret esetében azonos. Az önkormányzat rendeletének módosítására lesz szükség, mivel a jelenlegi rendelethez 
képest magasabb díjakon fog történni a szállítás és az aláírt  közszolgáltatási szerződés alapján a rendeletben 
szerepeltetett díj ill. a szerződésben elfogadott díj közötti különbözetet az önkormányzatnak kell megtéríteni, 
amennyiben a rendelet nem kerül módosításra. 

A képviselő-testülettel történt  egyeztetés után, szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a lomtalanítás június 
3-6.között legyen és 5 helyen 10 konténer kerüljön elhelyezésre, az kézfeltartással szavazzon. 

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

56/2011./ IV.  28./ Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat képviselő-testülete a községben a lomtalanítást
 2011. június 3-6 . között időpontban határozza meg. 
A  községben  5 helyen kerül kihelyezésre 10 db konténer.
 
Felelős: Fuchs Henrik  polgármester           
Határidő: 2011. május 25.

Képviselői bejelentés:  A Csapás utcában BÖKI-s zsák van és ki fogják rágni az állatok. 

Tájékoztató 

8.  A 2011. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
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Fuchs Henrik 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  2011. I. 
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi. 
Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy a 2011.  I.  negyedévi határozatokról szóló beszámolót elfogadja az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

57/2011. /IV. 28. / Kt. határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2011. I. negyedévi lejárt 

határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester  Az ülést 12.30 órakor bezárja. 

Tájékoztató a zárt ülésről: 

A képviselő-testület a 44/2011. (III. 31.)  Kt.  határozatában döntött arról, felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalásokat folytasson és a Hanomag kompaktor munkagépre árajánlatot kérjen a reális ár megállapítása céljából, 
mivel jelenleg már egy éve a meghirdetett 3,4 millió forintos áron nem értékesíthető.  
Az árajánlat szerint a gép értéke  1,5-2 millió Ft+ Áfa között mozog, emiatt az értékét módosítani kellene a 
piaci viszonyokhoz igazodva, ezért a  Képviselő-testület  a Hanomag kompaktor munkagépet értékesítésre meghirdeti 
1,8 millió forint+Áfa összegben. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 
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