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

Ikt.szám:  B- 29-2 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  január  26.-  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 Auer Katalin jegyzőkönyvvez. 
Péri István az 1. napirendre. 
Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző 

         
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 az 7. napirendi pontot elsőként tárgyalják, valamint vegyes ügyek is lesznek. 
 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Péri István telekhatár rendezési ügye.  

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

3.   Körjegyzőség  2012. évi költségvetés I. fordulója. 

4. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

5. 2011. II. félévi rendezvények elszámolása. 

6. 2012. évi rendezvények meghatározása. 

7. Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatási kérelme.   

8. Révfülöpi Általános Iskola sítáborozáshoz támogatási kérelme. 

9. Járási rendszer kialakítására vonatkozó javaslat társadalmi egyeztetése. 

10. Háziorvossal kötendő megállapodás. 
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11.   Vegyes ügyek. 
Tájékoztató: 

12.   2011. IV negyedévi határozatok végrehajtásáról
12

       13.   Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

13        14.    Hulladéklerakó rekultivációjának állása. 

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 

1/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  január  26.-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.    Péri István telekhatár rendezési ügye.  

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

3.   Körjegyzőség  2012. évi költségvetés I. fordulója. 

4.   Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

5.    2011. II. félévi rendezvények elszámolása. 

6. 2012. évi rendezvények meghatározása. 

7. Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatási kérelme.   

8. Révfülöpi Általános Iskola sítáborozáshoz támogatási kérelme. 

9. Járási rendszer kialakítására vonatkozó javaslat társadalmi egyeztetése. 

10. Háziorvossal kötendő megállapodás. 

11. Vegyes ügyek.

 
Tájékoztató: 

12.   2011. IV negyedévi határozatok végrehajtásáról

       13.   Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 

14        14.    Hulladéklerakó rekultivációjának állása. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

2



1.Péri István telekhatár rendezési ügye.      

Fuchs Henrik polgármester 
Péri István megkereste Balatonrendes Község Önkormányzatát, azzal a kéréssel, hogy a tulajdonában álló 
Balatonrendes 61/1 és 61/2 hrsz-ú ingatlanok kialakítását hivatalból az eredeti 61 hrsz-ú ingatlanra vonassa össze.
A kérelmező a Balatonrendes 61 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát 2007 évben szerezte meg.
A 61 hrsz-ú ingatlanra 2007 évben építési engedély került benyújtásra.
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonrendes község teljes közigazgatási területének 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005 (XII. 1.) önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap 
alapján az ingatlant szabályozási vonal érintette.
Az építési engedély megadásának első és legfontosabb feltétele az építési telek kialakítása, melynek az ingatlan 
nem felelt meg.
Az ingatlannal kapcsolatban a Tapolcai építési hatóság felhívta a figyelmet, hogy a kérdéses ingatlan a 
szabályozási tervnek megfelelő kialakításig nem építési telek így az ingatlan nem építhető be.
A 61 hrsz-ú ingatlan a szabályozási tervnek megfelelően megosztásra került, a megosztást követően pedig a 
kialakított 61/1 hrsz-ú ingatlanon épület építését kezdte meg.
2009. április 28-án megkereste Péri István Balatonrendes Község Önkormányzatát, azzal, hogy a kéri az eredeti 
állapot visszaállításának elrendelését, valamint a jogos kiadásának ( nagyjából 300 000 Ft ) megtérítését.
2009 május 26-án a kérés megválaszolásra került, mely szerint a visszarendezhetőség a településrendezési terv 
felülvizsgálata során megvizsgálásra kerül, valamint a visszaállítást illetően tájékoztatva lett, hogy arról a 
településrendezési eszközök módosítását követően áll módjában a Képviselő-testületnek nyilatkozni.
A kérelmező több alkalommal érdeklődött az ingatlan visszarendezhetőségéről.
2011 szeptember 1-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta a 11/2011 (IX.1.) Önkormányzati rendeletét, mely 
alapján a 2007 évi megosztás előtti állapot helyreállítható.
2011 december 1-én ismételten megkereste a kérelmező az Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az eredeti 
állapot visszaállítását hivatalból rendelje el, úgy,  hogy az a kérelmezőnek költségébe ne kerüljön.
Balatonrendes Község Közigazgatási területén a kérelmező ingatlanát is beleértve öt ingatlan van, amelyet a 8/2005 
(XII. 1.) önkormányzati rendelet szabályozási tervlapja alapján megosztattak útszabályozás érintettsége miatt.

A visszarendezéshez szükséges:
Útmegszüntetés igazgatási szolgáltatási díja: 43 800 Ft
Út megszüntetéshez szükséges dokumentáció szaktervező általi elkészítésének díja:60 000-70 000 Ft  
Telekalakítási eljárás lefolytatása: 41 000 Ft
Telekalakítási engedélyezési vázrajzkészítés költsége: 48 000 Ft
Ingatan nyilvántartás átvezetésének költsége:13 200 Ft
Becsült költség összesen:  211 000 Ft

Péri István   Kiegészíteni valója nincs, köszöni, hogy a képviselő-testület meghívta. 

Fuchs Henrik polgármester  Tájékoztatja Péri Istvánt, hogy telekhatár-rendezési ügyét az önkormányzat nem tudja 
megvalósítani, mivel anyagi teherrel jár, hivatalból történő visszaállítást az önkormányzat nem tud megvalósítani. 
Az ingatlan értékesítőjének inkább felróható a probléma, mivel a telek értékesítésekor a vevőt nem megfelelően 
tájékoztatta. A 2005. évi, illetve az azt megelőző  rendezési terv is megkívánta azt  a szabályozási vonalat, melynek 
köszönhetően az ingatlant meg kellett osztani. Ezen az állapoton tudott az önkormányzat a tavalyi év folyamán 
könnyíteni azzal, hogy levette a szabályozási vonalat az ingatlanról. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző   Sajnálatos,  hogy olyan időben vásárolta meg az ingatlant,  amikor  előre nem 
látható  esemény  történt  és  a  képviselő-testület  utána  elfogadott  egy nagyobb  számú  lakosságot  érintő  pozitív 
döntést. Amikor Ön megvette az ingatlant, de  az akkor hatályos és érvényes  Helyi Építési Szabályzat alapján meg 
kellett  osztani,  mivel  az ingatlant  útszabályozás  érintette,  és törvényességi  szempontból  sem kifogásolták.    A 
vevőnek vagy eladónak meg kellett volna nézni, milyen hatályos rendelet van érvényben. 
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Péri István  A rendelet nem ismerete nem mentesíti. Két német testvértől vette meg az ingatlant, nem tudták mi van 
Magyarországon.  Az  építési  engedélyt  beadta  az  ábrahámhegyi  hivatalba  Epres  Róbert  ügyintézőnek.  Tőle 
tájékoztatást nem kapott, hogy szabályozási terv van és neki ezt figyelembe kell venni. Ezt az építéshatóságtól 
tudta meg.  A Földhivatalnál sem kapott semmit a szabályozási tervről.  Nem hibáztatja az önkormányzatot, ami 
elhangzott itt az így volt. Az önkormányzattól  egy támogató nyilatkozatot kér, hogy elinduljon az úton és egy 
helyrajzi  számra  rendezze  a  telkét,  az  önkormányzattól  összeget  nem  kér.  Kéri,  hogy  egy  helyrajzi  számra 
rendezzék az ingatlanát. 

Soltész Attila címzetes főjegyző A Tapolca Város Jegyzőjénél kell építéshatósági eljárást kezdeményezni, melyhez 
szükséges földmérési vázrajz, amely nagyobb költség. A Földhivatalhoz a megosztáshoz szükséges jogerős döntést 
kell bevinni. A Földhivatal határozat alapján jegyzi be a változásokat. 

Péri István  Az önkormányzattól kérhet támogató levelet? 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   Az  építéshatóság  jogszabály  alapján  járhat  el  és  telekalakítási  eljárást  kell 
lefolytatni, a támogató levél ezen nem segít. 

Kuti Istvánné alpolgármester   Ki tervezte, a tervezőnek utána kellett volna nézni, hogy jogszabály szerint lehet-e 
építkezni, meg kell-e osztani. Az építéshatóságnál kell először egyeztetni. 

Fuchs Henrik polgármester Epres Tibor volt a földmérő.  Az önkormányzat erkölcsi támogatást adhat, megpróbál 
segítséget kérni Epres Róberttől.  

Péri István  Nem kíván a bíróságra menni, anyagi támogatást nem kér, csak erkölcsi támogatást. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   Az  ingatlan használatát  nem érinti,  hiszen a  telket  ebben a  formában  tudja 
használni.  Jogilag  mégis  két  telekről  beszélünk.  A  leválasztott  rész   kivett  út,  azért  kivett  út,  mivel  az 
önkormányzat az akkori rendeletben úgy rendelkezett, hogy ki kell szélesíteni az utat, ezt az utat  Öntől elviekben 
évek  múlva  az  önkormányzatnak   ki  kellene  sajátítani,  de  a  mostani  hatályos  rendelet  szerint  már  nem kell 
megosztani.

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a képviselő-testületnek nincs lehetősége 
elrendelni az ingatlanok egyesítését valamint az önkormányzat anyagi kár okozása nem áll fenn,  aki ezt elfogadja 
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

2/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Péri István (8255 Balatonrendes, Bányász u. 20) 
szám alatti lakos telekalakítás lefolytatására vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbi álláspontot 
alakította ki:  

-Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének nincs lehetősége elrendelni a Balatonrendes 
61/1 és 61/2 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítését.

- Az ingatlan megvásárlásakor is fennállt az a jogi állapot mely miatt a telekalakítást le kellett folytatni, így 
az Önkormányzat megítélése szerint az  Önkormányzat anyagi kár okozása nem áll fenn.
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-A kialakított ingatlanok vissza rendezhetőségének lehetőségét Balatonrendes Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének Balatonrendes község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
8/2005. (XII.01.) számú rendelet módosításáról szóló 11/2011 (IX. 1.) Önkormányzati rendelete lehetővé 
teszi.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős Fuchs Henrik polgármester 

2.    Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 
 
Fuchs Henrik polgármester 
Az  Önkormányzat  költségvetésének  tervezése  során  2012.  évben  2  fő  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott 
munkavállalóval valamint a könyvtári-kulturális feladatokat 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval 
kívánjuk ellátni.
A közhasznú és közcélú foglalkoztatottak esetében 2 fő dolgozó munkabérével számoltunk 10 hónapon keresztül 
napi 4 órás munkavégzés mellett. A közhasznú dolgozók támogatás összegénél 80%-os támogatással számoltunk, 
amely a bevételi oldalon megjelenik. 
Egyéb költségtérítés a polgármester, és alpolgármester költségátalányát (30, illetve 20%) tartalmazza. A képviselők 
tiszteletdíja  az  elfogadott  tiszteletdíjak  alapján  lett  tervezve  (Polgármester  140  e  Ft,  alpolgármester  30  e  Ft, 
képviselők 20 e Ft).
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek kiszámításra.
A  koncepcióhoz  képest  változott  a  folyóirat  beszerzés  10  e  Ft-tal,  az  üzemanyag  költségek  100  e  Ft-tal  a 
folyamatosan emelkedő üzemanyag árak miatt és a 2011. évi teljesítést figyelembe véve. A telefondíjak 50 e Ft-tal 
került  megemelésre.  A  közüzemi  számlák  tekintetében  a  gáz  díjakat  megemeltük  mivel  2011.  évről  24.  havi 
részletfizetés havi összege 30 e Ft valamint a várható gázdíj havi részlete 25 e Ft valamint emelésre került az 
áramdíj számla 400 e Ft-tal a 2011. évi teljesítést figyelembe véve. Az ÁFA kiadásoknál figyelembe vettük a 2012. 
január 1-től hatályos 2%-os ÁFA emelést és a megnövekedett kiadások miatt újra számoltuk az összegét is.
A körjegyzőség fenntartására átadott pénzeszköz összege csökkent a 2011. évihez képest.
Felhalmozási kiadásokra nem terveztünk. Esetleges pályázat estén az önrész összegével módosítani kell 
majd a költségvetési rendeletet.
Működési  bevételek  a  koncepcióhoz  képest  az  alábbiakban  változtak  a  koncessziós  díjak  és  kamatbevételek 
összegét  megnöveltük  50  e  Ft-tal,  valamint  az  Önkormányzat  ÁFA körből  való  kilépése  után  összevontuk  a 
továbbszámlázott bevételek összegét az ÁFA összegével.
A helyi adók bevételeknél figyelembe vettük a 2011. évi teljesítést így megemelésre került a telekadó bevétel 200 e 
Ft-tal, az iparűzési adó összege 50 e Ft-tal, a talajterhelési díj összege 30 e Ft-tal valamint a gépjárműadó bevétele 
200 e Ft-tal.
Az átengedett központi adó bevételek a Magyar Államkincstár által kiközölt adatok alapján kerültek kiszámításra, 
amely várhatóan már nem változnak.
Felhalmozási bevételek között az önkormányzat 2  Önkormányzati terület értékesítését tervezte 1.298 e Ft-tal. 
A  támogatásoknál  az  önkormányzat  által  folyósított  ellátások  (lakásfenntartási  támogatás,  foglalkoztatást 
helyettesítő  támogatás,  gyermekvédelmi  támogatás)  állam által  támogatott  és  leigényelt  százalékos  összegével 
számoltunk valamint a 2 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékának százalékos mértékével.

2011. december 31-én a tényleges pénzmaradvány 1.924 e Ft amely már szerepel a bevételek között így a kiadási 
és bevételi oldal egyezősége érdekében a  működési célú hitel összege 5.000 e Ft.
Mivel a költségvetés hitelfedezete 5 millió forint és a főösszeg megfelelően kerüljön beállításra ezért célszerű olyan 
ingatlan eladását megjelölni, amit nem tudnak hasznosítani, például az erdő szélén. A 2,7 hektáros területet nem 
célszerű, mivel az magas értékű, arra inkább hosszú távú bérletet gondoltak. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző  A  vagyonkataszter  szerinti  értéken  két  ingatlan  került  beállításba  a 
költségvetésbe, a 0218 hrsz-ú erdő 965 e. Ft értékben és 6892 m2 nagyságban, valamint a 404 hrsz-ú szőlő 648 e. 
Ft értékben és 1286 m2 nagyságban, ebben résztulajdonos az önkormányzat míg az előzőben a tulajdoni arány 1/1. 
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Fuchs Henrik polgármester  A 404 hrsz-ú a temetőbővítés miatt nem jöhet szóba. Inkább a 0217 hrsz-ú ez is erdő, 
így összesen az érték 1,2 millió forint lenne.  A 0220/3 hrsz-ú szőlő és gyep  295 e. Ft értékben, a 0220/4 hrsz-ú 
legelő és gyep  132 e. Ft értékben, ezeket értékesítenék. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Tájékoztatja a testületet, hogy a „TÁMASZ” Szociális Alapszolgáltató Társulás 
által majd a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott  szociális ellátások ezek a házi 
segítségnyújtás, étkeztetés után jogtalanul igénybe vett normatívák visszafizetési kötelezettségének  összege nem 
szerepel a költségvetés tervezetében. 

Fuchs Henrik polgármester  Badacsonytomajon volt megbeszélés ott elhangzott, hogy az ő általuk két évre 
kiszámolt összeg, amibe Balatonrendes ellátása került kb. 400 e Ft, ezt az összeget kérik az önkormányzattól. Ez 
nem a teljes összeg, ami  az állami visszaigénylésből adódik. 

Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző  Levélben nem írták le, de egyeztetést folytattak Badacsonytomajjal és az összeg 
452.443 Ft.

Fuchs  Henrik  polgármester  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  „TÁMASZ”  Szociális  Alapszolgáltató 
Társulás  (2008.12.31.)  által,  majd  a  Balaton-felvidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  ellátott 
(2009.01.01-től)  szociális  ellátások  (házi  segítségnyújtás,  étkeztetés)  után  jogtalanul  igénybe  vett  normatívák 
visszafizetési kötelezettsége Balatonrendes esetében alábbiak szerint alakult.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat, mint gesztor részére fizetendő (2007. 2008. év vonatkozásában):
Balatonrendes 452.443Ft
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás részére fizetendő (2009. év vonatkozásában):
Balatonrendes:    1.224.432Ft+ ezek 2012. év március hónapban felosztott kamatai

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál  Szurgyiné dr. Szabó Ilona Munkaszervezet Vezető 
Asszonnyal folytatott egyeztetés alapján azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Balaton-felvidéki Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat a szociális ellátások kapcsán jogtalanul igénybe vett normatívák tekintetében keletkezett 
visszafizetési kötelezettséget átvállalja azt nem érvényesíti az Önkormányzatok felé, melynek eredményeképpen 
Balatonrendes  Község Önkormányzatnak 1.224.432 Ft fizetési kötelezettségét és annak kamatait a továbbiakban 
nem tartja fenn, hanem ezt saját költségviselése mellett teljesíti a Magyar Államkincstár felé.

Soltész Attila címzetes főjegyző Jogilag nincs megítélve, hogy ezt az összeget ki kell fizetni. A Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás Vezetője elmondta, hogy a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat tevékenysége során keletkezett jogosulatlanul igénybevett normatívát visszafizetik és ki fogják 
gazdálkodni saját költségvetésük terhére. Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Támasz Szociális 
Alapszolgáltató Társulás esetében az előzőekben vázolt követelését továbbiakban is fenntartja és kéri, hogy az 
önkormányzatok költségvetésük tervezésekor számoljanak ezen összeggel. 

Fuchs Henrik polgármester  Arról volt szó, hogy megküldik a 452.443 Ft-os összeget hogyan számolták ki, de ez a 
mai napig nem történt meg. A pénzvisszafizetés abból az okból adódik, hogy ugyan az ellátást elvégezték, de a 
dokumentálása nem, vagy nem megfelelő módon történt. 
Abban az esetben, ha azon két évben (2007., 2008.) az ellátásért fizetni kellett volna a társulás felé, ezt az összeget 
az önkormányzat minden gond nélkül megfizette volna, hiszen kapott egy szolgáltatást. Ez csak utólag okoz 
gondot. Azt nem gondolom, hogy az önkormányzatnak kötelessége lenne fizetni, de valamekkora összeg 
megfizetését ennek ellenére javaslom. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Ő csak részletfizetést tud elképzelni, mivel az önkormányzat pénzügyi helyzete nem 
engedi meg, 3-4 éves türelmi időre gondolt. 

Fuchs Henrik polgármester  Meglátása szerint két év alatt havi 10 e. Ft-ot, így ez az összeggel tettek egy gesztust.  
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Soltész Attila címzetes főjegyző  Célszerűnek tartja ezt majdan  megállapodás keretében rögzíteni, hogy a felek ezt 
elismerik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy más követelésük a továbbiakban  nincs. 

Perger János képviselő  A társulásnak tagja volt hét település és akkor is szó volt – feltételezi - a minőségi 
munkavégzésről és a pénzügyi helyzetről. Most utólag pénzt kérnek,  nem végezték el megfelelően a feladatot, a 
felelősséget vállalják érte és a költségeket is. Balatonrendes önkormányzat nem fizet érte.

Csabáné Varga Anikó képviselő  El kellene különíteni pénzt, részletben fizessék a kért összeg felét, esetleg havi 10 
e. Ft-ot és erről írásban állapodjanak meg.  

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy 24 alkalommal 10 e Ft-ot fizessenek, ezt az összeget a szolgáltatásért 
nyújtott kompenzálásként nyújtják, de a fizetési kötelezettséget nem ismerik el, mindezt megállapodásban rögzítsék 
úgy, hogy ezután az önkormányzat felé Badacsonytomaj semmilyen igényt nem támaszt,  és amennyiben a 
feltételek fennállnak a polgármester aláírja. 

Felteszi szavazásra, amennyiben a képviselők a javaslattal egyetértenek azt kézfeltartással fogadják el.  

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

3/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község  Önkormányzata  kinyilvánítja azon szándékát, hogy a „TÁMASZ”  Szociális 
Alapszolgáltató Társulás  részére  a szolgáltatásért nyújtott kompenzációként /házi segítségnyújtás, 
étkeztetés/ 240.000 Ft összeget kíván megfizetni.
Ezen összeget  24 egyenlő részletben havi 10.000 Ft összegben utalja át a Badacsonytomaj Város 
Önkormányzat mint gesztor önkormányzat bankszámlájára. 

Ennek megfizetése után semmilyen igényt a  „TÁMASZ”  Szociális Alapszolgáltató Társulás az 
önkormányzat felé ne nyújtson be. 

Balatonrendes önkormányzata a jogtalanul igénybevett normatíva visszafizetési kötelezettség tekintetében 
fizetési kötelezettségét nem ismeri el. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást aláírja, amennyiben a feltételek fennállnak. 

Határidő: azonnal. 
Felelős Fuchs Henrik polgármester 

Perger János képviselő  Honnan fogjuk ezt fedezni? 

Fuchs Henrik polgármester  Ezért is van szükség a korábban már felsorolt külterületi ingatlanok értékesítésére. 
Kérdezi, hogy a költségvetéssel kapcsolatban kinek van kérdése. 

Csabáné Varga Anikó képviselő   A négy órás munkavégzés megszűnik a rádióban hallotta és azzal számoltak a 
költségvetésben. 

Gáspár Anita ügyintéző   Nincs kialakult hivatalos rendszer a közcélú támogatás tekintetében, két fővel terveztek 
négy órában 10 hónapra, de lehet más megbontásban is. 
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 Csabáné Varga Anikó képviselő  Étkezési jegyet kapnak? 

Fuchs  Henrik  polgármester   A  költségvetés  nem tartalmazza,  ha  a  februári  költségvetés   elfogadásakor  sem 
tartalmazza, az azt jelentené, hogy nem kapnak a dolgozók,  de ő mindenféleképpen javasolja a három állományban 
lévő dolgozónak. 

Gáspár Anita ügyintéző  Az étkezési jegyet  30 % adó terheli és 5.000 Ft értékben lehet adni. 

Fuchs  Henrik  polgármester   A  képviselő-testület  egyetértett  abban,  hogy  a  dologi  kiadásoknál  kiveszik  a 
könyvvásárlást, mivel mozgókönyvtár van,  a kis értékű tárgyi eszközre nem terveznek. Kiveszik az egyéb dologi 
kiadásokat is. A szociális étkeztetés sor marad nulla forinttal tervezve. A mentőállomás soron – mivel  a Tapolca és 
Környéke  Kistérség Többcélú Társulása   kérte -, hogy maradjon az összeg a 149 fő lakosságszámra kiigazítják. 
Tájékoztatásként meg kell küldeni, hogy Balatonrendes lakosságszáma mennyi. 
Felújításokra, beruházásokra nem terveznek, valószínű a  játszótéri elemeket le kell bontani, mivel rossz állapotban 
vannak. El fogják veszíteni az egyetlen játszóterüket. Be kell vizsgáltatni, nehogy baleset legyen.
A felújításra támogatókat kellene szerezni, jó volna ha egy hinta és egy csúszda lenne. 

Soltész Attila címzetes főjegyző   A játszótéri  elemeknél   két évenként kötelező elvégeztetni a biztonságossági 
követelményeknek való megfelelőségre vonatkozó helyszíni vizsgálatot, melyet a 78/2003. XI. GKM rendelet ír 
elő. 
 
Fuchs  Henrik  polgármester  a  játszótéri  elemek  cseréjének  vonatkozásában   tájékozódunk az  árakról  és  majd 
február  hónap  folyamán  tervezzünk  rá  a  költségvetésben  összeget.  Javasolja  az  ingatlantulajdonosok  körlevél 
formájában történő megkeresését,  hogy az önkormányzat  számlájára történő befizetésekkel támogassák,  hogy a 
községnek továbbra is legyen játszótere. 
 

Kuti Istvánné alpolgármester  A könyvtárosnál  is lehetne lerakni egy perselyt,  vagy zárt  dobozt,  így mindenki 
annyit ad amennyit gondol, az önkormányzat minden fillérnek örül. 
   
Fuchs Henrik polgármester A tehergépkocsi értékesítést nem javasolja,  mivel  az  értéke, amelyen eladható lenne, 
nagyon  kevés, amúgy is mindenképpen szükség van egy megbízható gépjárműre. 

Gáspár Anita ügyintéző  A körjegyzőség 47. e. Ft-tal várhatóan többet kérne Balatonrendestől , a teljes rezsi 
a körjegyzőségre  250 e. Ft-tal lett több tervezve és lakosságszám arányosan ennyi az összeg.  

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   Ábrahámhegy  önkormányzat  nem  kér  a  körjegyzőségtől  az  ingatlan 
bérbevételéért díjat. A minimális inflációs rátát számolták rá a rezsi költségekre.  

Ábrahámhegy Polgármestere jelezte,  hogy a körjegyzőség rezsi költsége /áram, gáz, víz/ 2008 óta nem történt 
megemelésre ezért kéri, hogy 250 e. Ft-tal több kerüljön tervezésre.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulós tárgyalását 31.745 
e  Ft  bevételi  és  31.745  e  Ft  kiadási  főösszeggel  valamint  finanszírozási  műveletek  bevételeként   5.000 e  Ft 
működési célú hitelfelvétellel elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

4/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetés  I. 
fordulós tárgyalását 31.745 e Ft bevételi és 31.745 e Ft kiadási főösszeggel valamint finanszírozási műveletek 
bevételeként  5.000 e Ft működési célú hitelfelvétellel elfogadja.
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Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2012. február 15.

3.    Körjegyzőség  2012. évi költségvetés I. fordulója. 

Soltész Attila címzetes főjegyző
A  Körjegyzőség  költségvetésének  tervezése  során  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  foglalt 
szorzószámok alapján lettek tervezve a személyi jellegű ráfordítások figyelembe véve az előző évet és kiegészítve 
azzal,  hogy  a  jelenleg  is  állományba  lévő  gyesről  visszatérő  dolgozók  szakmai  beilleszkedéséhez  szükséges 
párhuzamos munkavégzés 2 fő esetében számoltunk.
2012.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, illetménykiegészítés.. 
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék.
A dologi kiadások a táblázatban meghatározott kiadásokra lett tervezve az előző évi tervezetthez képest 790 e Ft 
megtakarítás mutatható ki.
A felhalmozási kiadásokra csak minimális összeg került tervezésre az előző évi előirányzathoz képest 1.555 e Ft 
megtakarítás mutatkozik. Az átadott pénzeszköz mértéke nem változott.
A bevételi  oldalon a működési  bevételek összességébe nézve 275 e Ft-tal  került  megnövelésre az előző évhez 
képest.  A pénzmaradvány 2011.  december  31-én  3.503 e  Ft  volt  melyet  beépítettünk  a  bevételek  közé  ezzel 
csökkentve az önkormányzatoknak részére felosztandó támogatás mértékét.
A koncepcióhoz képest jelenlegi költségvetés tervezetben bevételi és kiadási oldalon is 1.408 e Ft megtakarítás 
mutatható ki.
A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott állami támogatások az előző évhez képest nem változtak alaptámogatás 
3.042 e Ft ösztönző támogatás 1.824 e Ft.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2011. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve. 
A költségvetés mellékleteként feltüntetésre kerültek a működéshez szükségek támogatások felosztása lakosságszám 
arányosan, valamint az ösztönző támogatás esetében százalékos arányban. 
Az Önkormányzatok által  fizetendő hozzájárulás a körjegyzőség működéséhez a 2011.  évi hozzájárulás képest 
szintén  megtakarítás  mutatkozik,  mivel  2012.  évben  a  Körjegyzőség  fenntartásához  alacsonyabb  összegű 
hozzájárulás lett tervezve a jelentős összegű pénzmaradványnak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.
Jelen költségvetési tervezet nem tartalmazza a 2012. évben bekövetkező jogszabályi változások alapján esetlegesen 
bekövetkező intézményi változás során kifizetendő végkielégítések, szabadságmegváltások összegét.

A következő hónapban lesz két  dolgozónál  párhuzamos  együtt  dolgozás  2-3 hétig.  Két  fő  dolgozó jön vissza 
gyermekgondozási segélyről, egy dolgozó elmegy, egy dolgozó pedig négy órás munkakörben fog dolgozni és egy 
visszaérkező dolgozó is négy órás munkakörben fog dolgozni. Két fő dolgozó akik visszajönnek, az egyik 7 
évig a másik 2,5 évig volt gyermekgondozási segélyben, a pénzügyi  jogszabályok jelentősen változtak és ezért 
szükséges a párhuzamos  együttdolgozás. 
A költségvetést 2012. évre teljes évre számolták, a járási rendszer 2013. január 1-ével kerül bevezetésre. 
A Körjegyzőség esetében azt vették alapul, hogy a három községgel fog működni a körjegyzőség. A jogszabály 
alapján 2013. január 1.-ével kell kielégíteni azt a törvényi rendelkezést, hogy el kell érni a minimum 2.000 fős 
lakosságszámot a körjegyzőség esetében.
A körjegyzőség költségvetésében nagy változás a főösszegben az előző évihez képest nem történt. 

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. 
fordulós  tárgyalását  39.117 e Ft  bevételi  és 39.117 e Ft  kiadási  főösszeggel  az  elfogadja  és  ezzel  egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

5/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulós 
tárgyalását 39.117 e Ft bevételi és 39.117 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
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Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: 2012. február 15.

4.   Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

Fuchs Henrik polgármester 
 Balatonrendes Község Önkormányzata 12/2011. ( I.27. ) KT. határozatában 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint 

vissza nem térítendő támogatást nyújtott a NABE Balatonrendesi csoportja részére. 
A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

 Balatonrendes Község Önkormányzata 30/2011. (II. 09.) KT. határozatában 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület részére. 
A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

 Balatonrendes Község Önkormányzata 38/2011. (III. 31.) KT. határozatában 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület részére. 
A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

 Balatonrendes Község Önkormányzata 140/2011 (XII. 22.) KT. határozatában 10.000.- Ft, azaz tízezer forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány részére. 
A támogatás kifizetésre került, az elszámolás megérkezett.

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a NABE balatonrendesi csoportja által 
benyújtott beszámolót  elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

6/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
NABE Balatonrendesi csoportja   (8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8.),
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért 
Egyesület beszámolóját  elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

7/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület (8255 Balatonrendes, Horog u. 7.)
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal
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Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület által 
benyújtott beszámolót elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

8/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) 
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a  Balatonrendes  Község Kultúrájáért 
Közalapítvány által benyújtott beszámolót  elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

9/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

15 5.   2011. II. félévi rendezvények elszámolása.   

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  9/2011.(I.  27.)  KT.  határozatával  elfogadta 
Balatonrendes Község Önkormányzat 2011. évi rendezvénytervét. 
2011. december 31. napjáig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.

Rendezvény
 megnevezése

Rendezvény 
időpontja

Rendezvény 
tervezett 
költsége

2011. évben 
tényleges 
költség

Felelős 
megnevezése

Szervező

Szüreti 
felvonulás

Október 8. 350.000.- 248.016.- Fuchs Henrik Balatonrendes Község 
Önkormányzat
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80. évesek 
faállítása

November 9. 0.- 0.-  Balatonrendes Község 
Önkormányzat
Civil szervezetek

Mikulás 
ünnepség

December 6. 3.000.-
 + 25.000.-

28.000.-

28.985.- Csabáné 
Varga Anikó

Balatonrendes Község 
Önkormányzat
Civil szervezetek

Mindenki 
karácsonya

December 17. 80.000.- 50.177.- Fuchs Henrik Balatonrendes Község 
Önkormányzat
Balatonrendes Község 
Kultúrájáért Alapítvány

A rendezvénytervben tervezett összegek a rendezvények lebonyolítása során nem kerültek túllépésre. 
A rendezvények mindenki megelégedésére jól sikerültek. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Az adventi hét szép program volt, az idén is megszervezésre javasolja.

Fuchs  Henrik  polgármester   Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  2011.  II.  félévi  rendezvények 
elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

10/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete  a  2011.  évi  rendezvények  II.  féléves 
elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

16 6.   2012. évi rendezvények meghatározása.   

Fuchs Henrik polgármester 
A 2011. évi rendezvényterv alapján becsatoltuk a 2012. éves rendezvényterv, megszerkesztéséhez a programok 
felsorolását a rendezvények időpontjával a rendezvény helyszínének meghatározásával, a 2011. évben felmerült 
tényleges  költségekkel,  a  rendezvény  megszervezéséért  felelős  személy  megnevezésével  és  a  rendezvény 
lebonyolításáért szerepet vállaló szervezetek nevével.

2012. évben az alábbi rendezvények kerülnek megrendezésre: 
- kocsonyafesztivál Február 4. 16.00 óra 
- március 15-i ünnepély Március 15. 15.00 óra 
- húsvét Április 9. 14.00 óra 
- falunap Június 29-30.
- szüreti felvonulás Szeptember 29. 14.00 óra 
- 80 éveseknek faállítás November 7. 14.00 óra 
- mikulás ünnepély December 6. 17.00 óra 
- mindenki karácsonya December 15. 14.00 óra 
- adventi gyertyagyújtás négy hétvégén. / December 1-én, 8-án, 15-én, 22-én. / 

Csabáné Varga Anikó képviselő   A Március 15-i ünnepélyre felkéri Szántainé Ruzsa Mariannát aki könyvtáros 
Badacsonytomajon biztos, hogy szívesen elvállalja ebben a részvételt. 
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Fuchs Henrik polgármester   Az adókivetési borítékkal együtt  egy levelet kellene küldeni a lakosságnak, hogy 
ugyan  az  alapítvány  megszűnt,  de  amennyiben  a  rendezvényeket  továbbiakban  is  támogatni 
szeretnék, azt az önkormányzat számlájára történő befizetéssel is megtehetik. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az önkormányzat 2012. évi rendezvénytervét fogadják el  és ezzel aki 
egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

11/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi rendezvénytervét 
a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

17 7. Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatási kérelme.   

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes  Község Önkormányzat  képviselő testületét  megkereste  támogatási  kérelmével  az  Ábrahámhegyi 
Polgárőr Egyesület és a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja valamint a Rozmaring ÁG Egyesület. 

 Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása 
címén 150.000.- Ft összeget biztosított.
Javasolja, hogy 50. e. Ft-tal támogassák a kérelmezőket külön-külön és a Polgárőr Egyesülettől ahogy a tavalyi 
évben is kérték két önkormányzati rendezvény biztosítását. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesület  50.000   Ft  támogatásban 
részesüljön  és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

12/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   2012.  évben  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr 
Egyesületet (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) 50.000 Ft összeggel támogatja, melynek részét képezi a 
járőrözés és a két balatonrendesi rendezvény – falunap, szüreti bál – biztosítása. 

A képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  egyben felhívja  a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2012. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a NABE Balatonrendesi csoportja 50.000 
Ft támogatásban részesüljön  és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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13/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben a NABE Balatonrendesi csoportját 
(8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8..)  50.000 Ft összeggel támogatja.

A képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  egyben felhívja  a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2012. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester  A Rozmaring ÁG Egyesületnek  a támogatásra  a községi rendezvények szervezéséhez 
lenne szüksége. Éves költségvetésük kiadási oldala elérte a 100 e. Ft-ot, 2012. évben továbbra is a község kulturális 
és alapszabályzatukban foglalt egyéb célkitűzések érdekében kívánnak tevékenykedni. 
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  5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta   az alábbi

14/2012. /I. 26./ Kt. határozat 

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  2012. évben. 

A képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  egyben felhívja  a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2012. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Kéri, hogy a civilszervezetek beszámolóiról a képviselők kapjanak egy példányt a 
jegyzőkönyv mellékleteként. 

18 8.   Révfülöpi Általános Iskola sí táborozáshoz támogatási kérelme.   

Fuchs Henrik polgármester 
A Révfülöpi  Általános Iskola tanulói  részt vehetnek  téli sí táboron Ausztriában. Az iskola   kérelmet nyújtott be 
az  önkormányzathoz  a  költségek  csökkentése  érdekében  támogatásra,  a  tábor  költsége  az  általános  iskolai 
tanulóknak  185 Euro. 
Szívesen nyújtanának támogatást, de az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a támogatást.

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy nem részesítik  anyagi  támogatásban  a  kérelmezőt  és  aki   ezzel 
egyetért az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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15/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat képviselő-testülete a  Révfülöpi  Általános Iskola kérelmét / 8253 
Révfülöp, Iskola u. 5. /  amely a  Balatonrendes  községben élő két  tanuló   sítáborozás költségeinek 
csökkentésére  vonatkozott az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testületnek  a kérelmet nem áll módjában támogatni, mivel az önkormányzat pénzügyi 
helyzete nem teszi lehetővé. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

19 9.  Járási rendszer kialakítására vonatkozó javaslat társadalmi egyeztetése.   

Fuchs Henrik polgármester  A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyeztetésre bocsátotta a járási rendszer 
kialakításáról szóló elképzeléseit. Kéri, hogy a képviselő-testület a járási rendszerre vonatkozó véleményét az arra 
vonatkozó határozattal együtt a KIM Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkársága részére 
részére küldje meg. 
Felolvassa a képviselőknek a Magyar Önkormányzatok Szövetségének állásfoglalását, amely többek között 
tartalmazza azt, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nem támogatja a járási hivatalt és nem ért egyet az 
önkormányzatok által kifogástalanul ellátott feladatok visszaállamosításával. 

A képviselő-testület is egyetért abban, - és elfogadásra is ezt javasolja - hogy nem tudott milyen feladatok kerülnek 
a járáshoz, a javaslat nem eléggé kidolgozott. Nem tudni, hogyan fog működni a járási hivatali rendszer, nem lesz 
költséghatékonyabb mint a jelenlegi, hiszen minden ügy intézéséért a járási székhelyre kell utazni a lakosoknak. 
A tapolcai járás ellen nem emelnek kifogást. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy fenti javaslat elfogadásra kerüljön  és ezzel egyetért az kézfeltartással 
szavazzon.

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

16/2012. (I. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási rendszer kialakítására vonatkozó 
véleményét az alábbiakban határozza meg: 

A képviselő-testület megköszöni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megkeresését a járási rendszer 
kialakításával kapcsolatban, de érdemben nem tud állást foglalni e témában, mivel információ nem áll ren-
delkezésére. 

Többek között nem ismert teljeskörüen , hogy milyen állami feladatok kerülnek a járáshoz az eddigi önkor-
mányzati jegyzői hatáskörből. 
Nem ismert, hogy a járási hivatali rendszer hogyan fog működni, így erről a képviselő-testület nem tud je-
lenleg véleményt alkotni. 

A képviselő-testület  Balatonrendes község  járási besorolásával  egyetért, mely során  a Tapolcai járásba ke-
rül besorolásra. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 
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20 10.  Háziorvossal kötendő megállapodás.   

Fuchs Henrik polgármester Dr. Németh Csaba háziorvos kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az üzemanyag 
támogatást 40 %-kal emelje meg. Az elmúlt három évben 35 %-kal emelkedtek az üzemanyagárak. 
A 2007.-ben kötött megállapodás módosítás szerint Révfülöp, Ábrahámhegy, Balatonrendes önkormányzatok 
vállalják, hogy a vállalkozó háziorvos részére összesen  havi 50.000 Ft-ot utalnak lakosságszám arányosan, a 
gyógyszer, gépkocsi használat és mobil telefon költségeinek támogatására. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A háziorvos üzemanyag támogatásával kapcsolatban Révfülöp, Ábrahámhegy és 
Balatonrendes községekkel született megállapodás  a költségek tekintetében  lakosságszám arányosan. A révfülöpi 
önkormányzat  kérte,  hogy  a  képviselő-testület  ezt  a  februári  ülésén  tárgyalja,  mivel  még  más  módosítást  is 
terveznek, és ezután küldik a megállapodás tervezetét. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy várjanak amíg Révfülöp az együttes ülés időpontjáig megküldi a 
megállapodás tervezetet. 

11.    Vegyes ügyek. 

Fuchs Henrik polgármester  
- A  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási ülésén elhangzott, hogy a konzorcium  2012. januártól havi 

elektronikus úton beszámolót küld az önkormányzatok részére. 

- A vízdíj hatósági áras lett, így az önkormányzat vonatkozó rendeletét vissza kell vonni.   

- Hajnós Miklós  felajánlotta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő  külterületi utat saját költségén megjavítja. 
Meg kell nézni, hogy külterületi útra van-e pályázati lehetőség, hogy esetlegesen az általa tervezett javítási 
költségeket  pályázaton önerőként szerepeltetve megvalósítani az utak javítását. 

- Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a közvilágítást, hogyan lehet szakaszolni. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Az EON vezetőjétől megkérdezik, továbbá azt, hogy a bevizsgálás összege 
mennyi lesz, véleménye szerint kb. 10.e. Ft. Valószínű egy dolgozót fog az EON küldeni, akivel végigjárják és a 
megvizsgálják a rendszer szakaszolását. Célszerű Ábrahámhegy és Salföld községgel közösen megkeresni az EON 
vezetőjét. 

Kuti Istvánné alpolgármester  A ravatalozó tervezője jelezte, hogy két kúpcserép leesett. 

Fuchs Henrik polgármester  A két cserép már másfél éve nincs fenn, megoldás lehetőségét megkeresik.  

Tájékoztató: 

12.     2011. IV negyedévi határozatok végrehajtásáról  

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. IV. 
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a tájékoztató elfogadásra kerüljön  és ezzel egyetért az kézfeltartással 
szavazzon.
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő- testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

17/2012. (I. 26.)  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. IV. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
13.     Önkormányzat pénzügyi helyzetéről   

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat pénzügyi helyzete 2012. január 17.-én:

Költségvetési számla egyenlege:           0.-
Környezetvédelmi alap számla:  352.557.-
Viziközmű számla:  438.377.-
Eszközhasználati díj számla:  132.750.-
Lekötött betét számla (viziközmű):           1.000.000.-
Pénztár egyenlege:                                                                                                   30.731.-    
Összesen:           1.954.415.-

Az  Önkormányzat  hitelkerete  5.000.000  Ft  amelyből  2012.  január  17.-én  3.258.502  Ft  áll  rendelkezésre  az 
Önkormányzat részére, így a ténylegesen felhasznált hitel 1.741.498 Ft.
Az Önkormányzat egyéb számláin rendelkezésre álló pénzeszközök csak meghatározott célra felhasználhatók fel 
működési célú kiadás csak a hitelkeret terhére lehetséges.
Az  állami  támogatások  minden  hónap  elején  érkeznek  meg  az  önkormányzat  számlájára.  Várhatóan  nagyobb 
bevétel március 15-én várható a helyi adók befizetéséből.

14.     Hulladéklerakó rekultivációjának állása.   

Fuchs Henrik polgármester 
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2011 december 
9-én kiküldött tájékoztatásában tájékoztatta az érintett Önkormányzatokat és szolgáltatókat a 2011 évben végzett 
munkáról, valamint 2011 december 13.-án érkezett tájékoztatás alapján a lerakók rekultivációjára vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindult.
Januárban  megtekintették a hulladéklerakókat, ahol a nyertes vállalkozó a kivitelezési tevékenységet fogja 
végezni.
A jelenleg érvényes egységes környezethasználati engedély alapján a hulladéklerakóban a talajvíz figyelésére 
monitoring kutakat kell létrehozni 2012 március 31-ig. 
A Társulással egyeztetés folyik, hogy a kivitelezés a megadott határidőre elvégezhető, vagy az Önkormányzat kérje 
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a határozatban szereplő 
határidő módosítását. 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést 14.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 
Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 
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