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

Ikt.szám:  B- 29-47 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  április   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. 
Fülep Krisztián ESHD Kft.  képviseletében.
         

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. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

      1.    ESHD Kft megkeresése KEOP-2011-4.2.0/A.  alternatív energiaforrás kiépítése 
 pályázat tárgyában  (napelem) 

2. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása. 
3.    Élelmiszer-italbolt bérleti ügyében kiírt pályázat.
4.  Hulladéklerakó gáz és vízminta vételezésre és kiértékelésre érkezett ajánlatok.

5 5.     Hullám utcai ingatlan ügye. 
        6.    Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. 

       7.    Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a hozzá
kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása. 

8.  Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és hozzá kapcsolódó 
     Társulási Szerződésnek a felülvizsgálata és aktualizálása. 

9. Aktuális ügyek. 
 

Tájékoztató 
               A  2012. I. negyedévi határozatok végrehajtásáról.

 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el, úgy az 1. napirendi pontot a meghívott vendég érkezésekor tárgyalják, aki   10.30 órakor fog 
érkezni.  Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 
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Balatonrendes   Község  Önkormányzat   Képviselő- testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

37/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

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

1.  Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása. 
2.   Élelmiszer-italbolt bérleti ügyében kiírt pályázat.
3.   Hulladéklerakó gáz és vízminta vételezésre és kiértékelésre érkezett ajánlatok.
4.   Hullám utcai ingatlan ügye. 
5.   Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. 

6. ESHD Kft megkeresése KEOP-2011-4.2.0/A.  alternatív energiaforrás kiépítése  pályázat
        tárgyában  (napelem). 
7. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a hozzá kapcsolódó 
       Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása. 
8.  Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és hozzá kapcsolódó Társulási Szerződésnek 

        a  felülvizsgálata és aktualizálása. 
9. Aktuális ügyek. 

Tájékoztató : A  2012. I. negyedévi határozatok végrehajtásáról.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.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”.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
10. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelően az értékelést alábbiakban terjesztem elő.

1./ A település 0-18 éves korosztályának demográfiai mutatói: 

0-3 évesek 3-6 évesek 6-14 évesek 14-18 évesek összesen
Balatonrendes 2 7 7 3 19

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2011. június 30.-ig rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, Balatonrendes Községben 3 gyermek (2 család) részesült. 
A támogatás összege 2011. évben: 5. 800,- Ft/ gyermek 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, valamint elmaradt gyermektartásdíjra vonatkozó igény nem érkezett.

A  támogatásra,  kedvezményre  való  jogosultág  minden  esetben  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően,  a  becsatolt 
jövedelem-, és vagyonnyilatkozat alapján került megállapításra. Kérelmező családok a gyermekvédelmi törvény 19. §-a 
alapján vagyonnal nem rendelkeztek, illetve a családban az egy főre eső jövedelem nem érte el a legkisebb öregségi 
nyugdíj  összegét,  tehát  alacsony  jövedelműek.  A  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülő  gyermekek 
családja:  nagycsaládos,  gyermeküket  egyedül  nevelő,  GYES-en  lévő,  munkanélküli  vagy  alkalmi  munkából  élők 
problémájával küzdő szülők.
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Az önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő kiadások nagysága:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatások 100 %-a: lehívható volt.
Sítáborozást nem támogatta az önkormányzat

A Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli  vagy természetbeni juttatások:
Iskolakezdési támogatás:

- iskolakezdési támogatás 2011. évbem 91.000Ft
- iskolai sítáborozók támogatására nem került sor

Az önkormányzathoz érkezett pénzbeli vagy természetbeni juttatási kérelem elutasításra nem került sor.

A gyermekétkezés megoldásának módja: 
A napi háromszori étkezés igénybevételére (egyszeri meleg étkezéssel) az adott intézmények mindegyikében lehetősége 
van a gyermekeknek.
Kedvezményes étkezésre a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a magasabb összegű családi pótlékban részesülő 
gyermekek, valamint a három- vagy több gyermekes családok gyermekei részesülnek. 
Az  étkezési  kedvezmény  mértékéről,  a  kedvezményt  igénybe  vevő  gyermekek  számáról  információ  nem  áll 
rendelkezésre.

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az önkormányzat  az 1997. évi XXXI. törvényben előírt  kötelezettségének megfelelően a gyermekvédelmi feladatok 
ellátását 2009. január 1. napjától a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.
 
Balatonrendes község kinevezett  családgondozója  rendszeresen  tartotta  fogadóóráját  a  helyi  könyvtár  épületében.  A 
családgondozóval való kapcsolattartás folyamatos, az együttműködés jó.

2011.  évben  sor  került  a  Balaton-felvidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  szervezett  gyermekvédelmi 
tanácskozásra, a község gyermekvédelmi rendszerének éves áttekintésére a jelzőrendszeri tagok beszámolóival.  

A  gyermekek  napközbeni  ellátása Badacsonytomajon  a  Tatay  Sándor  Közös  Fenntartású  Általános  Iskolában  és 
óvodában,  valamint  Révfülöp  Nagyközség  közös  fenntartású  intézményeiben  (óvoda  és  iskola),  társulati  formában 
biztosított.

4./ Jegyzői hatáskörben tett intézkedések

A gyermekek családban való nevelkedése, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése vagy más érdeket 
sértő veszélyeztetettség a településen nem volt.
Kiskorú gyermek gyámság alatt nem áll, gyermekeket érintő hatósági intézkedésre nem volt szükség. 
Bírósági eljárás nem volt.
Az  elmúlt  év  során  gyermek  veszélyeztetettségről  a  hivatal  nem  szerzett  tudomást,  községben  kiskorú 
veszélyeztetettsége nem fordult elő.
Összességében megállapítható, hogy a községben a szülői és gyermeki jogok érvényesültek, az adott lehetőségeken belül 
az önkormányzat és annak hivatala törekedett a lehető legjobb megoldásokat megtalálni és azokat a jogszabályi előírások 
betartása mellett érvényesíteni.

5./ Városi gyámhivatal hatósági intézkedésére nem került sor.

6./ Felügyeleti szerv gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzésének tapasztalata
A gyámhatósági ellenőrzésre és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság 
ellenőrzésére nem került sor.

7./ Javaslat a gyermekek helyzetének javítása érdekében:

A gyerekek részére történő további programok (játszóház, kirándulások, szakkör, stb…) megszervezése, a szabadidő 
hasznos eltöltése, a közösségi élet megteremtése érdekében. Prevenciós tevékenységként célszerűnek tartom az ORFK 
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által hirdetett kezdeményezést az „Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában”, ezen akciósorozat megvalósulását, 
folytatását  javaslom,  melynek  kapcsán  rendvédelmi  szervek  (ÁNTSZ,  Tűzoltóság,  Katasztrófavédelem,  Mentők, 
Honvédség, Rendőrség) megjelölt napokon nyílt nap keretein belül oktatást tartanak általános iskolások részére. Ezeken 
az  előadásokon  a  rendőrség  a  biztonságos  közlekedésre,  valamint  a  bűnmegelőzés  eszközeinek  felhasználásával 
igyekszik ismeretet átadni, elsajátíttatni e gyerekekkel a bűncselekmények elkövetésének megelőzését és az áldozattá 
válás  kockázatának  mérséklését.  A  gyermek  és  ifjúságvédelmi  tevékenység  javítása  érdekében  szükséges  lenne  a 
jelzőrendszeri  megbeszélések  rendszeres  tartása,  az  elsődlegesen  intézkedő,  és  a  végrehajtó  oldalakon  jelentkező 
információk rendszeres megbeszélése.
Ezen felül a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában működő DADA program, melynek 
keretein  belül  az  osztályfőnöki  órákon  rendőr  előadásában  hallhatnak  a  gyerekek  a  káros  szenvedélyekről,  és  a 
fogyasztás következményeiről.

8./ Bűnmegelőzés

A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről a hivatal nem szerzett 
tudomást. A Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési előadója Molnár András r.  hdgy beszámolója alapján jellemző 
elkövetést  előidéző  ok  a  fiatalkorú  elkövetők  körében  az  adott  cselekmények  társadalomra  veszélyességének  nem 
ismerése, valamint a jogszabályi ismeretek szinte teljes hiánya. A fiatalkorú elkövetők részben tudomással rendelkeznek 
a  bűncselekmények  megvalósulási  formáiról,  mégis  a  deviáns  magatartás  eredményeként  csoportokba  verődés 
következtében a csoportszellem által motivált elkövetési mód, és az anyagi haszonszerzés a domináns. 

9./ Civil szervezettek való együttműködésről

Balatonrendes községben gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet nem működik.
Szabadidős programok szervezését az önkormányzat végzi.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a gyermekvédelmi feladatokról szóló  értékelés  elfogadásra kerüljön 
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

38/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2011.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  megtárgyalta,  az  abban  foglaltakat 
elfogadja.
Az  értékelés  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatal  felé  történő  megküldéséről  a 
körjegyzőség gondoskodik.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Soltész Attila körjegyző

2.   Élelmiszer-italbolt bérleti ügyében kiírt pályázat.  

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  31/2012. / III. 29. / Kt. határozatában a Balatonrendes 
Révfülöpi út  200. hrsz-ú ingatlanon lévő élelmiszerbolt-italbolt épületegyüttes bérleti jogának meghirdetésére kiírt 
pályázat határidejét  2012. április 25. napjáig meghosszabbította. 
A  hirdetés  megjelent  az  önkormányzat  honlapján,  a  jófogás.hu,  express.hu  oldalakon  és  a  Tapolcai  Hírözön 
újságban. A meghosszabbított határidőig nem érkezett pályázat. 
Javasolja, hogy május 30-ig hosszabbítsák meg a határidőt, ha addig nem lesz jelentkező akkor, véleménye szerint 
az idei évben sajnos  már nem lehet kiadni. Javasolja, hogy  amennyiben  pályázat  érkezik be,  akkor azt azonnal 
tárgyalják. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az élelmiszer-italbolt ügyében kiírt   pályázat beadási határidejét 2012. 
május 30-ig meghosszabbítsák,  és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

4



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

39/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Balatonrendes   Révfülöpi  út   200.  hrsz-ú 
ingatlanon lévő  épületegyüttes bérleti jogának meghirdetésére kiírt pályázat határidejét meghosszabbítja 
2012. május 30.  napjáig.  Pályázat beadása esetén  azt azonnal a pályázatok beadásának határnapja előtt 
tárgyalja. 

A pályázatban meg kell jelölni a hasznosítás jellegét.  A borítékra „Pályázat „ szót írják rá a pályázók. 
 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő:  2012. május 30.     

3.   Hulladéklerakó gáz és vízminta vételezésre és kiértékelésre érkezett ajánlatok.  

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.
Ajánlat  került  bekérésre, mely az előterjesztés mellékletét  képezi  a gáz és vízminta  vételezésre és összetevőik 
kiértékelésére és dokumentálására.  Az ajánlatok a tavalyi  évben legkisebb ajánlatot adóktól kerültek bekérésre 
akik nettó ajánlatunkon nem változtattak, ezért ellenajánlat nem került bekérésre.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Veszprémi Laboratóriumi 
Osztályának az árajánlatát  fogadják el  71.500 Ft+Áfa összegben, valamint a Hydra Kft ajánlatát 120.000 Ft + 
ÁFA összegben   és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

40/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kémiai Toxikológiai Laboratóriumi Osztály (8200 Veszprém, József 
A. u. 36.) árajánlatát a balatonrendesi kommunális  hulladéklerakó csurgalékvíz tározóban lévő vízminta 
vételére és bevizsgálására elfogadja és 71.500 Ft + ÁFA összegben a munkálatok elvégzését megrendeli.

Továbbá a Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft (8200 Veszprém, Óváros tér 14.) árajánlatát a 
balatonrendesi kommunális hulladéklerakó depóniagáz figyelő kút gázminta vételére és bevizsgálására, 
valamint a minta kiértékelésére elfogadja és a munkálatok elvégzését 120.000 Ft + ÁFA összegben 
megrendeli. 

Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester.
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4.   Hullám utcai ingatlan ügye.   

Fuchs Henrik polgármester 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  a  212/5  hrsz-ú  ingatlanon  ásványvíz  kutat  létesített,  melynek  vízjogi 
üzemeltetési és egyben szüneteltetési engedélyezés folyamatban van.
A  kút  üzemeltetési  engedélyéhez  szükséges  a  123/1997  (VII.  18)  Kormányrendelet  alapján  a  kút  védőidom 
modellszámítása, melyhez jogosultsággal rendelkező tervező bevonása szükséges.
A fenti számítás elvégzésére ajánlat került bekérésre. Az ajánlat 480 000 Ft +Áfa összegű.

Az üzemeltetési engedély megszerzésétől az Önkormányzatnak vízkészlet járulék fizetési kötelezettsége keletkezik, 
mely éves szinten a jelenlegi 4,5 Ft/m3 díjjal kiszámolva 207 360 Ft összegű fizetési kötelezettséget jelent. A díj 
megfizetése esetén sem lehet a kútból vizet kiszivattyúzni, csak a teljes vízkészlet járulék megfizetése esetén, mely 
jelenlegi mértékkel számolva 345 600 Ft.  
A kutat az üzemeltetési engedélyben előírtak alapján kell üzemeltetni és vagy szüneteltetni.
Az előírásokat tekintve pontos adatokkal a határozat megszületéséig nem rendelkezünk, de vélelmezhető, hogy a 
vizet méretni kell bizonyos időközönként amely további költségeket eredményez. Megvizsgálva közel azonos kút 
üzemeltetési engedélyét évente négyszer kell baktérium vizsgálatot, egyszer pedig bizonyos összetevőket vizsgálni. 

Lehetőségként  felmerül  a  vízjogi  üzemeltetési  eljárás  visszavonása  azzal,  hogy  a  kút  megszüntetésére, 
eltömedékelésére vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
A  vízjogi  létesítési  engedély  illetékköteles  melynek  illetéke  5000  Ft,  mely  alól  Balatonrendes  Község 
Önkormányzata az illetéktörvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes díjmentességben részesül.
Az  eltömedékeléshez  szükséges  engedély  megszerzéséhez  szükséges  tervdokumentáció  elkészítése,  melyre 
előzetesen tervező megkeresésre került, hogy mondjon egy körülbelüli árat, hogy ezt mennyiért végezné el.
A tervezés költsége ez alapján 80 000 Ft + Áfa.
Az  eltömedékelés  létesítési  engedély megszerzését  követően a  kutat  el  kell  tömedékelni  és  az  eltömedékelési 
jegyzőkönyvet kell beküldeni a hatóságnak, mely alapján megvizsgálják a helyszínt, hogy ténylegesen megszűnt-e 
a kút. Az Önkormányzatnak további jelentési és fizetési kötelezettsége nincs a lezárást követően.

Kuti Istvánné alpolgármester   A vízjogi engedély kérésekor kellett a társtulajdonosok engedélye is, jelen esetben 
nincs szükség a hozzájárulásukra?  

Fuchs  Henrik  polgármester  Véleménye  szerint,  mivel  jelen  eljárásban  Balatonrendes  Önkormányzata  az 
engedélyes, ezért egy esetleges eltömedékelési engedélyezési eljárás esetén is csak az önkormányzat a kérelmező 
fél.  

Kuti Istvánné alpolgármester Kérdezi nincs senki aki a vizet hasznosíthatná? A DRV nem tudja átvenni? 

Fuchs Henrik polgármester  Véleménye szerint nem, mivel túl  nagy beruházással jár. 
 Nem fontos ma dönteni, a következő testületi ülésre a pontos költségeket megvizsgálva újra napirendre tűzzük.  

Perger János képviselő  A költségeket a kezdetektől fogva meg kell vizsgálni, a nyitástól a zárásig.  

Fuchs Henrik polgármester A körjegyzőségen az adatok rendelkezésre állnak, ez egy képviselő számára bármikor 
elérhető. A döntést nem biztos, hogy befolyásolja az, hogy eddig mennyit fordítottak ezen beruházásra. Az a cél, 
hogy a  továbbiakban ne történjen felesleges kiadás a kúttal kapcsolatosan. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Nem lehet tudni, hogy milyen minőségű víz van benne. 

Fuchs Henrik polgármester Ezt már testületi  ülésen elmondta, hogy a kútban felelhető víz  bizonyos előírások 
betartásával ásványvíz minőségűként palackozható.   A bevizsgálás eredményével  a Jegyző Úrral felkeresték a 
kékkúti ásványvíz üzem igazgatóját egy esetleges hasznosítás céljából,  aki elmondta, hogy a víz jó minőségű,  de 
jelenleg  elegendő mennyiségű vízkészlettel rendelkeznek, így azt nem kívánják hasznosítani. 
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Fuchs Henrik polgármester Javasolja, hogy a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél az 
ásványvízkút üzemeltetési engedély ügyében 30 napos felfüggesztést kérjenek az eljárásra.  

Szavazásra bocsátja, aki támogatja az elhangzott javaslatot és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

41/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőségnél  indított  24385/2011  ügyszámú  Balatonrendes  212/5  hrsz-ú 
ingatlanon  lévő  ásványvízkút  vízjogi  üzemeltetési  engedély  ügyében  30  napos  felfüggesztést  kér  az 
engedélyezési eljárásra.
A képviselő-testület a következő testületi ülésre megvizsgálja a kút eltömedékeléséhez szükséges költségeket. 

Határidő: 2012. május 30,
Felelős: Fuchs Henrik polgármester.

5.   Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása.   

Fuchs Henrik polgármester 
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  megkereste  Balatonrendes  Község  Önkormányzatát,  hogy  a  fogorvosi 
alapellátás  és  a  gyermekorvosi  ellátás  a  Kormányhivatal  Egészségpénztáránál  Badacsonytomaj, 
Badacsonytördemic,  Ábrahámhegy,  Salföld  és  Balatonrendes  települések  vonatkozásában  egy  finanszírozási 
körzetet alkot.  
Fogorvosi  ellátást  dr.  Szörtsey Zoltán,  a  gyermekorvosi  ellátást  dr.  Sellyei  Ferenc  végzi.  Az  orvosi  rendelők 
fenntartását Badacsonytomaj Város Önkormányzata finanszírozza. 
2012.  január  1-től  a  rendelők  fenntartását,  a  közös  feladat  ellátására  tekintettel  Badacsonytomaj  Város 
Önkormányzata társulás útján kívánja működtetni. 
Az  Egészségház  költségmegosztását  éves  szinten  településenkénti  létszám  szerint  megosztották.  Így  a 
Balatonrendesre eső költségeket az alábbiak szerint állapították meg:

Gyermekorvosi: 26.979 Ft
Fogorvosi:          12.049 Ft
Technikai:         21.018 Ft

Összesen:          60.046 Ft

A  balatonrendesi  orvosi  rendelőbe  is  érkeznek  betegek  más  településről  és  nem  számítanak  fel  díjat.  A 
költségvetésük  nem  engedi  meg,  hogy  ehhez  hozzájáruljanak  és  az  eljárással  sem  ért  egyet.  Az  orvosok 
vállalkozásban végzik a tevékenységüket. 

Soltész  Attila   címzetes  főjegyző  Az  első   megállapodás  tervezet  már  nem  teljes,  mivel  együttes  ülésen 
Badacsonytördemic önkormányzata fenntartotta,  hogy nem kíván részt venni a megállapodásban, így máris 
nem annyi önkormányzat vesz részt a társulásban. Kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, csak abban az 
esetben  kell  fizetnie  ha  társul.  Másik  megoldás,  hogy  támogatást  nyújt  az  éves  költségvetésének  a 
függvényében, vagy  nem kíván semmilyen formában részt venni benne. 

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a  fogorvosi  és gyermekorvosi  ellátás 
közös fenntartására szóló megállapodás ne kerüljön elfogadásra  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
 

42/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 41. §. 81) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás és 
gyermekorvosi ellátás közös fenntartására szóló megállapodást nem fogadja el.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

Csabáné Varga Anikó képviselő és Perger János képviselő  10.30 órakor eltávoztak az ülésről így a képviselő-
testület létszáma 3 fő. 

6.    ESHD Kft megkeresése KEOP-2011-4.2.0/A.  alternatív energiaforrás kiépítése 
pályázat tárgyában  (napelem) 

Fuchs  Henrik  polgármester  A  Kft.  megkereste  az  önkormányzatot  az  önkormányzati  épületeken  létesítendő 
napelemes  rendszer  kiépítésével  kapcsolatban.  Napelemes  paneleket  helyeznének  el  a  tetőn  vagy  egyéb 
engedélyezett felületeken. A projekt várható költsége  28 millió forint, a támogatási összeg a projekt  85 %-a, és az 
önkormányzat által biztosítandó önrész mértéke  15 %, azaz 4 millió forint. 

Meghallgatták a cég  képviselőjét Fülep Krisztiánt. Az önkormányzat megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy 
részt tud-e venni a pályázaton. Az ESHD Kft. további információs anyagot küld. 

A következő ülésen újra tárgyalják a napirendet.

7.    Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a hozzá
kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása. 

Fuchs Henrik polgármester 
Révfülöp Önkormányzata megküldte a mellékletként becsatolt tárgyi anyagot azzal, hogy a képviselő-testület az 
előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el. 
A jogszabályi változások miatt szükségessé vált Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda  Alapító Okiratának 
és hozzá kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása.
A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda  Alapító okiratának módosítása 2011. július 12-én  történt. Ezt 
követően történő jogszabály változás miatt az alapító okiratot aktualizálni szükséges. 
A bevezető részben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt hatályon kívül helyeztek, mely törvény 
helyett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény lépett hatályba, a hozzá kapcsolódó végrehajtásról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelettel ( továbbiakban: Ávr.) együtt. 
Az alapító Okirat gazdálkodási jogkörénél történt változás átvezetésre.
A  költségvetési  szerv  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultságát  pontosan  szabályozza  az  Ávr.  8.§  (1) 
bekezdés a) és b) pontja, melyet ezek szerint kell az alapító okiratban is szabályozni.
A  gazdálkodási  jogkörnél  is  pontosítani  kell,  mivel  2012-től  az  önállóan  működő  költségvetési  szervek  is 
rendelkeznek  elemi  költségvetéssel,  mely  a  gesztor  település  költségvetési  rendeletébe  épül  be.  Változásként 
jelentkezik még, hogy az önállóan működő költségvetési szervek is rendelkeznek bankszámlával és adószámmal, 
melyet szintén szükséges az alapító okiraton aktualizálni.

Jelentős módosításként jelentkezik a 15. pontban rögzített maximálisan felvehető gyermeklétszám, és csoportok 
száma,  mely  átszervezésnek  minősül.  Az  átszervezéshez  szükséges  nyilatkozatok  előkészítésre  kerültek.  A 
jogszabályokban előírt „alkalmazotti közösség vélemény nyilvánítása” és a „Szülői közösség vélemény 
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nyilvánítása”  rendelkezésre  áll.  Az  átszervezés  vonatkozásában  az  Óvoda  vezetője  által  kidolgozásra  került  a 
bővítés miatti személyi és dologi kiadások változása, feltétele. A Társulási Tanács a januári Társulási ülésen elvi 
egyetértését fejezte ki a csoport számának és a felvehető gyermeklétszám maximális számának emelése tárgyában.
Az Alapító Okirattal  a Társulási megállapodást is szinkronba kell hozni. 
A Társulási megállapodásban így módosításra került a gazdálkodással kapcsolatos pont, illetve kibővítésre került 
az alapító okirat szerint a társulás által ellátott feladat a- munkahelyi étkezéssel-. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatokat jóváhagyta.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatok  elfogadásra kerüljenek 
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

43/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 
1/839/2011. nyilvántartási számú Alapító Okiratát módosítja és a felvehető maximális gyermeklétszámot 50 
főben a csoportok számát 2 csoportban  állapítja meg. 
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

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

44/2012. /IV. 26./ Kt. határozat                                

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 
1/839/2011.  nyilvántartási  számú  Alapító  Okiratának  módosítását  a  tervezetben  foglalt  tartalommal 
jóváhagyja. 
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba. 
 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

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

45/2012. /IV. 26./ Kt. határozat                               

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 
Intézményfenntartó  Társulás  létrehozásáról  szóló  megállapodás  módosítását  a  tervezetben  foglalt 
tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 
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8.   Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és hozzá kapcsolódó   
     Társulási Szerződésnek a felülvizsgálata és aktualizálása. 

Fuchs Henrik polgármester 
Révfülöp Önkormányzata megküldte a mellékletként becsatolt tárgyi anyagot azzal, hogy a képviselő-testület az 
előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el. 
A  jogszabályi  változások  miatt  szükségessé  vált  Révfülöpi  Általános  Iskola   Alapító  Okiratának  és  hozzá 
kapcsolódó Társulási Szerződésnek a felülvizsgálata és aktualizálása.
A Révfülöpi Általános Iskola  Alapító okiratának módosítása 2011. szeptember 29-én  történt. Ezt követően történő 
jogszabály változás, valamint a szükséges egyéb felülvizsgálat miatt az alapító okiratot aktualizálni szükséges. 
A bevezető részben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt hatályon kívül helyezték, mely törvény 
helyett  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény lépett hatályba, a hozzá kapcsolódó végrehajtásról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelettel ( továbbiakban: Ávr.) együtt. 
Az Alapító Okirat 6. pontjában történő változás az iskola igazgatójának szakmai javaslatának figyelembe vételével 
kerülne meghatározásra. A rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek kerültek figyelembe vételre az ellátható 
sajátos nevelési igényű tanulók típusait illetően.
Az alapító Okirat 12. pontjában a költségvetési szerv gazdálkodási jogkörénél történt változás átvezetésre.
A  költségvetési  szerv  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultságát  pontosan  szabályozza  az  Ávr.  8.§  (1) 
bekezdés a) és b) pontja, melyet ezek szerint kell az alapító okiratban is szabályozni.
A  gazdálkodási  jogkörnél  pontosítani  kellett,  mivel  2012-től  az  önállóan  működő  költségvetési  szervek  is 
rendelkeznek  elemi  költségvetéssel,  mely  a  gesztor  település  költségvetési  rendeletébe  épül  be.  Változásként 
jelentkezik még, hogy az önállóan működő költségvetési szervek is rendelkeznek bankszámlával és adószámmal, 
melyet szintén szükséges az alapító okiraton aktualizálni.

Az Alapító Okirattal   a Társulási  szerződést  is  szinkronba kell  hozni,  melyre  a belső ellenőrzés alkalmával  is 
felhívták a figyelmet. 
A Társulási  megállapodásban módosításra került  az 5.  pontban található „Közösen fenntartott  intézmény neve, 
székhelye, jogállása:” valamint a 9. pontban az Önkormányzat számlaszáma.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatokat jóváhagyta.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatok  elfogadásra kerüljenek 
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

46/2012. (IV. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.  

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

47/2012. /IV. 26./ Kt. határozat                                

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola Társulási Szerződés 
módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 
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9.  Aktuális ügyek. 

a. / Tatay Sándor Általános Iskola  támogatási kérelme a Tatay napok megrendezésére.

Fuchs Henrik polgármester
Balatonrendes Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a Tatay Sándor Általános Iskola a Tatay 
napok megrendezésével kapcsolatban.
Az önkormányzat jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé támogatás nyújtását. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal,  hogy Tatay Sándor általános iskolát  ne támogassák,  az kézfeltartással 
szavazzon. 

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

48/2012. / IV. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tatay  Sándor  Közös  Fenntartású  Általános 
Iskola  (8258  Badacsonytomaj,  Kert  u.  14.)  kérelmét  a  Tatay  napok  megrendezésével  kapcsolatban 
megismerte.
A  képviselő-testület  döntése  szerint  nem  áll  módjában  anyagi  támogatásban  részesíteni,  tekintettel  az 
Önkormányzat szűkös költségvetésére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

b. / Vállalkozók Révfülöpi Egyesületének kérelme.

Fuchs Henrik polgármester   Az egyesület egy együttműködési megállapodás tervezetet küldött, amely szerint az 
önkormányzat  területet  biztosít  az  egyesület  tulajdonában  lévő  infóterminál  rendszer  egy  egységének 
elhelyezéséhez. A megállapodás 5 év időtartamra szól. Az 5 év leteltét követően amennyiben az egyesület továbbra 
is üzemeltetni kívánja az infóterminált, és az önkormányzat új helyet biztosít az elhelyezéséhez, akkor a felek új 
együttműködési megállapodást kötnek. 

Javasolja, hogy a megállapodást kössék meg. 
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a megállapodás megkötésre kerüljön , az kézfeltartással szavazzon. 

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

49/2012. / IV. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a révfülöpi 
Káli-medence-Balaton  Turisztikai  Egyesülettel  együttműködési  megállapodást  megkösse,   az  egyesület 
tulajdonában lévő infóterminál rendszer egy egységének elhelyezése tárgyában.
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal
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c. / Turisztikai térkép megjelentetése. 

Fuchs Henrik polgármester   A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása ülésén Balassa Balázs szigligeti 
polgármester  a Turisztikai Bizottság Elnöke javasolta, hogy a kistérség a 33 településsel közösen készíttetne
4.000 db térképet a vendégek információval történő ellátása céljából. Ez 121 darab térkép lenne településenként, 
amelyhez minden társulási önkormányzat  bruttó  28.000 Ft összeggel járulna hozzá. A térkép hátsó borítóján a hat 
régió szerepelne. A térképet a tapolcai Turisztikai Irodán keresztül is lehetne értékesíteni. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Jó lenne ha megjelenne valami információ az önkormányzatról, egy ismeretterjesztő 
anyag. Az összeget is elfogadhatónak tartja. 
 
Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a turisztikai térképet megrendeljék, az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

50/2012. / IV. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú 
Társulása  /8300  Tapolca,  Nyárfa  u.  3.  /  által  előterjesztett  kistérségi  turisztikai  térkép  elkészítésére 
vonatkozó ajánlatot elfogadja.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata   bruttó   28.000  Ft  összeggel  járul  hozzá  a  közös  kiadvány 
megvalósításához. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

d. /  Könyvtár-kultúrház gondnoki állás ügye. 

Fuchs  Henrik  polgármester  Lakos  Lászlóné  a  könyvtár-kultúrház  gondnoka   nyugdíjba  vonul.  Az  állásra 
pályázatot  írtak  ki,  már  volt  jelentkező.  A  jelentkezők  kiválasztását  zárt  ülés  keretében  fogják  tárgyalni.  A 
nyitvatartáson változtatni szeretne, így az alábbiak szerint lenne nyitva a kultúrház: 
hétfő szünnap, kedd  10-14.00 óráig, szerda  15-17.00 óráig, csütörtök  10-14.00 óráig, péntek  15-18.00 óráig. 
páros héten szombaton lenne nyitva 15-20.00 óráig.  A  fennmaradó időben takarítás elvégzése lenne a feladat. 

e. / Tájékozató     2012. I. 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  2012. I. 
negyedévi  képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról szóló  tájékoztató jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi. 

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

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi
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51/2012. (IV. 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 2012. I.  negyedévi lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést  12.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kuti Istvánné alpolgármester   
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