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

Ikt.szám:  B- 29-24 /2012.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13.- i  nyilvános   ülésén, az 
ábrahámhegyi kulturház  hivatali helyiségében. 

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

   Perger János képviselő

Távolmaradását bejelentette:  Kuti Istvánné  alpolgármester
   

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  megbízásából:   Horváth Anita tanácsos 
Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin.  
 

         
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  9.40  órakor megnyitja. 
 Javasolja a napirendeket kiegészíteni az élelmiszer- italbolt bérbeadási ügyével. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1.   Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés elfogadása. 

2.   A csatornaszolgáltatatásról és ivóvíz szolgáltatás díjairól szóló rendeletek hatályon        
      kívül helyezése

3. A háziorvossal kötendő megállapodás elfogadása. 

4 4.   Játszótér javítására ajánlatok bekérése. 

5.   Külterületi utak tekintetében pályázati lehetőség. 

 6.    Polgári Védelmi Iroda támogatási kérelme. 
5          
       7.    Élelmiszerbolt-italbolt bérleti ügye.

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  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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21/2012. (II. 13.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 13.-i nyilvános ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés elfogadása. 

2.   A csatornaszolgáltatatásról és ivóvíz szolgáltatás díjairól szóló rendeletek hatályon        
      kívül helyezése

3. A háziorvossal kötendő megállapodás elfogadása. 

6 4.   Játszótér javítására ajánlatok bekérése. 

5.   Külterületi utak tekintetében pályázati lehetőség. 

 6.    Polgári Védelmi Iroda támogatási kérelme. 
 

 7.      Élelmiszerbolt-italbolt bérleti ügye.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.   Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés elfogadása. 

Fuchs Henrik polgármester  A költségvetés II. fordulós tárgyalására összeállított anyag a koncepcióhoz és az I. 
fordulós tárgyalás során felmerült változtatások alapján lett elkészítve. 
Az I. fordulós tárgyaláshoz képest az alábbi változtatások történtek.
A személyi  juttatások tekintetében az étkezési  hozzájárulás  sorát  megemeltük 180 e  Ft-tal,  amely  az állandó 
dolgozóknak adott havi 5.000 Ft összegű étkezési hozzájárulás éves összegét foglalja magába. A járulékok az 
étkezési hozzájárulás után fizetendő közterhek mértékével lett megemelve, amely az egészségügyi hozzájárulás 
sorát 25 e Ft, a munkaadókat terhelő egyéb járulékok sorát 40 e Ft-tal növelte meg.
A dologi  kiadások nem változtak.  A körjegyzőség támogatása 47 e Ft-tal  lett  több az I.  fordulóhoz képest.  A 
tapolcai  Kistérségnek mentőállomás építéséhez  149 e  Ft-ot  ad át  az Önkormányzat.   Badacsonytomaj  Város 
Önkormányzatának megállapodás alapján 120 e Ft lett tervezve szociális feladatok támogatására.
A játszótér  felújítására 400 e Ft  +  ÁFA összegben tervezett  az Önkormányzat,  amelyet  a  bevételi  oldalon is 
szerepeltettünk lakossági hozzájárulás címén. 
Felhalmozási bevételeknél 4db ingatlan eladásával terveztünk melynek könyv szerinti értéke 1.700 e Ft. Működési 
célú pénzeszközök bevételére 510 e Ft lakossági támogatást terveztünk.
A kiadások és bevételek egyezősége érdekében 5.000 e Ft  működési  célú hitel  felvételt  terveztünk amely az 
Önkormányzat rendelkezés áll folyószámla hitel formájában.

Perger János képviselő  Miért csökkent a körjegyzőség támogatása a költségvetésben az elmúlt évhez képest? 

Horváth  Anita  tanácsos   Az elmúlt  évben  keletkezett  pénzmaradvány miatt  kevesebb a települések között 
felosztandó támogatás. 

Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 32.657 e Ft kiadási és 
27.657 e Ft bevételi főösszeggel valamint finanszírozási műveletek bevételeként  5.000 e Ft működési célú 
hitellel fogadják el.
Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi 
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1/2012. (II. 15.)  rendeletét
       az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről. 
       /1. sz. mell. /.

2. A csatornaszolgáltatatásról és ivóvíz szolgáltatás díjairól szóló rendeletek hatályon          
      kívül helyezése

Fuchs Henrik polgármester 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény 2012 január 1 napján lépett hatályba. A hatályba lépő 
rendelkezések között szerepel a vízi közművekre vonatkozó új szabályok többek között a törvény 65.§ (1) 
bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díját a Magyar Energia 
Hivatal javaslatának figyelembe vételével a vízi közműszolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A miniszter részére a rendelet alkotására adott törvényi felhatalmazás 2012 július 1-én lép hatályba.
A miniszteri rendelet hatálybalépéséig szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló miniszteri rendeletben (47/1999 (XII.28) KHVM rendelet) 2011 december 31.-
én hatályos díjat, ettől eltérő esetben a vízi közmű szolgáltató a 2011 december 31.-én alkalmazott bruttó díjhoz 
képest legfeljebb 4,2% megemelt mértékű díjat állapíthat meg.
A  víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény ugyanakkor hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990 
évi LXXXVII törvény azon részét, mely felhatalmazta a Képviselő-testületet ilyen tárgyú rendelet megalkotására.
A Képviselő-testület, fentiek alapján 2012 január 1-én fennálló rendeletét nem módosíthatja, valamint amennyiben 
nem felel meg a fenti szabályozásnak ( bruttó 4, 2%) köteles azt hatályon kívül helyezni.
A kérdéses emelés mértéke Balatonrendes Község esetében a DRV Zrt.  álláspontja szerint nem haladta meg a 
törvényben rögzítettet, mivel a mennyiségi változó díj 4, 16%-os bruttó emelkedés történt. Az alapdíjat pedig az Áfa 
változás miatt emelkedett 2%-al. A törvény rendelkezései alapján a díjat kéttényezős díjként kell megállapítani. 
A 2012 évre megadott egytényezős díj amelyből a két tényezős díjat számítják 2011 évhez képest összességében 
6,71 %-os emelkedést mutat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 20/2009 (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 2012 július 1-ig hatályban tartható lenne.
Balatonrendes Község Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízvezeték esetében a díj megegyezik az állam által 
rendeletben megszabott díjjal, valamint a község állami hálózatból kapja a vizet ezért a rendelet későbbi hatályon 
kívül helyezése indokolatlan.

Perger János képviselő  Az előterjesztés szerint 6,71 %-os emelkedést szavazott meg a testület. Mi történik ha 
visszavonják a rendeleteket? 

Horváth Anita tanácsos  A jogszabályban foglalt 4,2 %-os emelkedés lép érvénybe. 

Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy az alábbi  rendeleteket helyezzék hatályon kívül:
- a csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2010 ( XII. 10.) önkormányzati rendeletet
-  a csatornaszolgáltatás díjáról szóló 17/2010 (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
      13/2011 (XII. 2.) önkormányzati rendeletet
-  az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 20/2009 (XI.30.) önkormányzati rendeletet

 
Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

2/2012. (II. 17.)  rendeletét   
az önkormányzati  rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 
/2. sz. mell./ 

3. A háziorvossal kötendő megállapodás elfogadása.   

Fuchs Henrik polgármester 
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata,  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata,  Balatonrendes  Község 
Önkormányzata és Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvos között lévő megállapodás felülvizsgálata szükséges.

3



Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvos megkereséssel fordult a nevezett önkormányzatokhoz, hogy a 
megállapodásban rögzített  havi  50.000,-Ft összeget,  mely a – gyógyszer,  gépkocsi  használat  és mobil  telefon 
költségeinek támogatását szolgálja, 40%-kal megemelni szíveskedjenek.

A megállapodást felülvizsgálva megállapításra került, hogy a havi 50.000,-Ft támogatás 2007. január 31-én kelt 
módosítással  került  elfogadásra.  Az  elmúlt  időszakban  az  árak  nagymértékben  emelkedtek.  A  benzinár 
vonatkozásában konkrétan 57%-os áremelkedés, a folyamatos infláció követéssel pedig 30%-os áremelést lehet 
kimutatni.
A kért  40%-os emelés a támogatás vonatkozásában az 50.000,-Ft-ról  70.000,-Ft-ra történő emelkedést  jelent, 
melyet a fent nevezett áremelkedések igazolnak.

A megállapodás vonatkozásában módosítani szükséges továbbá a 3.5. pontot, mely a révfülöpi rendelő takarítónői 
bérét szabályozza. 

Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  a  „Megállapodás  módosítása”,  valamint  a  „Megállapodás”  egységes 
szerkezetben.

Perger János képviselő    Ő azért  fog nemmel szavazni,  mivel  véleménye szerint  vállalkozásokat  nem kellene 
támogatni. Az orvos személyével nincs probléma.  

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy megállapodás módosítását  elfogadja, 
az kézfeltartással szavazzon. 

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

22/2012. (II. 13.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Területi  ellátást biztosító háziorvosi 
tevékenység  egészségügyi  vállalkozási  formában való  működtetésére” vonatkozó  megállapodás 
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.    

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2012. február 20.  

7 4.   Játszótér javítására ajánlatok bekérése.   

Fuchs Henrik polgármester  a Bányász utcában meglévő több mint tíz éve pályázat útján létesített játszótér mára 
teljesen elhasználódott, felújítása nem kifizetődő, ezért cseréjük vált szükségessé. 

Perger  János  képviselő   A  jogszabály  alapján  az  eszközöknek  és  telepítésüknek  meg  kell  felelni  a 
szabványnak,  amennyiben ennek nem felel meg, úgy a felelősség az önkormányzatot  terheli.  Az eszközök 
vizsgálatát, karbantartását folyamatosan végezni szükséges. 

Fuchs  Henrik  polgármester   Javasolja  az  árajánlat  kérést  későbbre  halasztani,  mivel  nem  tudni,  hogy  a 
lakosság milyen mértékben járul hozzá az eszközök beszerzéséhez és telepítéséhez. 

5.    Külterületi utak tekintetében pályázati lehetőség. 

Fuchs Henrik polgármester  a januári  ülés alkalmával  felmerült,  hogy külterületi  utak felújítása tekintetében 
jelenleg  van-e  pályázati  lehetőség.    Megkeresésre  került  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  és  a 
Vidékfejlesztési Minisztérium, mely során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelenleg külterületi utak felújítására, 
kiépítésére, korszerűsítésére nincs pályázati lehetőség.
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6.  Polgári Védelmi Iroda támogatási kérelme.   

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat képviselő testületét megkereste támogatási kérelmével a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolcai kirendeltsége. A Polgári Védelmi Iroda a polgári 
védelmi feladatok minél színvonalasabb ellátásához kéri az önkormányzat támogatását.
Mellékletként csatolásra került  az egyesület támogatási kérelme.
Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében alapítványok,  egyesületek,  civil  szervezetek  támogatása  címén 
150.000.- Ft összeget biztosított. Az előző testületi ülésen elfogadott határozatok alapján a teljes összeg elköltése 
megtörtént.

Az önkormányzat jelenlegi szűkös költségvetése nem engedi meg, hogy támogassák a Polgári Védelmi Irodát. 
Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy ne nyújtsanak támogatást a Polgári Védelmi Iroda részére  és azt 
elfogja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

23/2012. (II. 13.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  Polgári  Védelmi  Iroda  Tapolcai  Kirendeltségének  (8300  Tapolca,  Hősök  tere  15.) 
kérelmét megismerte.
A  képviselő-testület   döntése  szerint  nem  áll  módjában,  anyagi  támogatásban  részesíteni, 
tekintettel az Önkormányzat szűkös költségvetésére.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

7.  Élelmiszerbolt-italbolt bérleti ügye.

Fuchs Henrik polgármester   A képviselő-testület 130/2011. (XI.24.) Kt. határozatában  a Balatonrendes, Révfülöpi 
út 200 helyrajzi számú ingatlanon lévő élelmiszerbolt – italbolt épületegyüttes bérleti jogát meghirdette. A pályázat 
beadási határideje 2012. február 20-a volt. Javasolja, hogy a határidőt   2012. március 23-ig hosszabbítsák meg. 
A napirendet a következő március 29-i ülésen tárgyalják. 

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

24/2012. (II. 13.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes,  Révfülöpi  út  200 
helyrajzi  számú  ingatlanon  lévő  élelmiszerbolt  –  italbolt  épület  együttest  bérleti  jogának 
meghirdetésére kiírt pályázat határidejét  2012. március 23. napjáig meghosszabbítja.  

Határidő: 2012. március 23. 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést 10.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita Fuchs Henrik
tanácsos  polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Perger János képviselő   
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