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

Ikt.szám:  B- 29-92 /2012.

J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20.- i  nyilvános   ülésén, a 
balatonrendesi  kultúrház  hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:      Fuchs Henrik  polgármester
  Kuti Istvánné  alpolgármester

                            Csabáné Varga Anikó képviselő  
   Perger János képviselő
   Piros Zita  képviselő 

   
Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  

megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos. 
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvez.   
Dr. Laposa József településrendező.
Sütő Árpád műszaki előadó

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  10.00  órakor megnyitja. 
 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Településrendezési terv külterületi szabályozás módosításának elfogadása

2.  Vízisportszer-kölcsönző bérletére beérkezett pályázat elbírálása  

3.  Mozgókönyvtári ellátás változása   

4.  Badacsonytomaj háziorvossal, gyermekorvossal, fogorvossal kötendő feladatellátási szerződés 

5.  Aktuális ügyek 

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

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi 
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148/2012. (XII. 20.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  december  20.-i  nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Településrendezési terv külterületi szabályozás módosításának elfogadása

2.  Vízisportszer-kölcsönző bérletére beérkezett pályázat elbírálása  

3.  Mozgókönyvtári ellátás változása   

4.  Badacsonytomaj háziorvossal, gyermekorvossal, fogorvossal kötendő feladatellátási szerződés 

5.  Aktuális ügyek 

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1.     Településrendezési terv külterületi szabályozás módosításának elfogadása  

Fuchs Henrik polgármester  
Balatonrendes  Község  településrendezési  terv  külterületi  szabályozás  módosításával  kapcsolatos  az  1997  évi  
LXXVIII tv. alapján elvégzendő egyeztetési eljárás lezárult.
A dokumentációval kapcsolatban a kifüggesztés során kifogás, javaslat, észrevétel nem érkezett.
A Somogy Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  Hivatal Állami  Főépítész záró véleményét  megadta,  melyben a 
dokumentáció javítását követően a rendeletet elfogadásra javasolta.
A  véleményt  a  Képviselő-testülettel  ismertetni  szükséges,  ezért  a  főépítész   záró  véleménye  az  előterjesztés  
mellékletét képezi, az észrevételezett javítások elvégzésre kerültek.

Dr. Laposa József  A záró vélemény megérkezett, melyet ismertet a képviselőkkel. Tartalmilag elfogadásra  
került. A bányával való megegyezés után szabályozták és az előírásokat betartják. 

Sütő Árpád műszaki előadó  Az előterjesztéshez képest a határozati javaslat változott, mivel mellékletként 
csak a Tsz- M1 sz. módosított településszerkezeti terv lesz a melléklet. 

Fuchs Henrik polgármester    Javasolja, hogy a módosítással fogadják el a határozati javaslatot és alkossák 
meg a rendeletet. 
Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

149/2012. / XII. 20 . / Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. §. 3./ bekezdésének b./pontja alapján Balatonrendes község 
településszerkezeti tervének módosítását.

A határozat melléklete a Környezetterv Kft által készített településszerkezeti tervlap módosítás és a 
településszerkezeti terv leírás módosítása.

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Tsz-M1 sz. módosított településszerkezeti terv

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2012. december 20.
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Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta  az alábbi

8/2012. /XII. 28. / rendeletét 

Balatonrendes Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  8/2005. /XII. 01. / önkormányzati 
rendeletének módosításáról. 
/1. sz. mell. / 

2.    Vízi sportszer kölcsönző bérletére beérkezett pályázat elbírálása.

Fuchs Henrik polgármester   A vízi  sportszer kölcsönző bérletére kiírt pályázatra egy darab pályázat érkezett. 
A zárt borítékot felbontás után felolvassa a képviselőknek. 

Pályázatot  nyújtott  be  a  K&MA  VKER  Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  melynek   székhelye:  8391 
Sármellék, Dózsa Gy. u. 167.  A helyi  bolt bérletére és ezzel a Kft-vel kötöttek szerződést.  A pályázati  
feltételeket elfogadta. 
Javasolja, hogy a pályázóval kössék meg a szerződést. 

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

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

150/2012. / XII. 20 . / Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Kővágóörs  község  kezelésében  lévő,  de 
Balatonrendes  község  tulajdonát  képező  Pálköve  strand rész nyugati  kerítése  melletti   25 m2 nagyságú 
területét bérbe adja K&MA VKER Korlátolt Felelősségű Társaság /székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 
167. / részére vízi sporteszközök kölcsönzési tevékenység végzése céljából. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nevezettel a szerződést  az alábbi fő tartalommal  
kösse meg: 
A bérleti időtartam:   2013. június 1. – 2017. szeptember 30. 
A bérleti díj összege: nettó  160.000  Ft. 
A bérleti díj összege évente az infláció mértékével emelkedik, első alkalommal  2014.évben. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.

3.     Mozgókönyvtári ellátás változása   

Fuchs Henrik polgármester  
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tájékoztatta az önkormányzatot, hogy jövő évben  a mozgókönyvtári ellátás  
megváltozik. Ismerteti a levelet. 
A megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről legkésőbb 2012. december 31-ig  
meg kell kötni. 

Javasolja, hogy  hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta  az alábbi 
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151/2012. / XII. 20 . / Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   kinyílvánítja azon szándékát,  hogy a kötelező 
feladatellátást könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság számára. 
A szolgáltatást  2013. január 1-jétől az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól /8200 Veszprém, Komakút tér 3. /  
rendeli meg. A megyei könyvtár az eddigi könyvtári szolgáltatást biztosító tapolcai Wass Albert Könyvtár és  
Múzeumot /8300 Tapolca, Batsányi u. 1. / bevonja a feladatellátásba. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a „Megállapodás a könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és 
igénybevételéről”  szerződést  az  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár  és  Közművelődési  Intézettel  /8200 
Veszprém,  Komakút  tér  3.  /  2012.  december  31-ig  aláírja,  amelynek  hatálya   2013.  január  1.-jétől  
határozatlan ideig tart. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal.

Kuti Istvánné alpolgármester  A könyvtáros már lassan egy éve itt dolgozik, javasolja, hogy számoljon be a 
munkájáról. 

Fuchs Henrik polgármester  jelzi Kissné Németh Valéria könyvtárosnak, hogy a január végén tartandó képviselő-
testületi ülésre készítsen beszámolót az eddig elvégzett tevékenységéről. 

4.   Badacsonytomaj háziorvossal, gyermekorvossal, fogorvossal kötendő feladat ellátási szerződés   

Fuchs Henrik polgármester  A képviselők az anyagot megkapták, amelyet a Badacsonytomaji Város Önkormányzat  
jegyzője küldött meg, a háziorvossal, gyermekorvossal és fogorvossal megkötött feladat ellátási szerződések 
felülvizsgálata,  az  egészségügyi  alapellátási  körzetek  meghatározásáról  szóló  rendelettervezetre 
vonatkozóan. 
Az ő esetükben a gyermekorvosi és a fogorvosi feladatellátás jön szóba. Jövő év júniusig minden társulási 
megállapodást  felül  kell  vizsgálni.  Ha  a  megállapodást  elfogadják  akkor  hozzájárulnak  az  épület 
működtetéséhez  lakosságszám  arányosan.  Ma  még  nem  lehet  tudni,  milyen  finanszírozást  kap  az 
önkormányzat. 
A megállapodás elfogadását ezen okból nem javasolja. 

Kuti  Istvánné  alpolgármester   Hozzáfűzi,   a  Balaton-parti  települések  felvállalják,  hogy  nyáron 
háromszorosára dagad az orvosi rendelés létszáma, mégsem kérnek érte pénzt. 

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

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

152/2012. / XII. 20 . / Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzat jegyzője 
által küldött, a háziorvossal, gyermekorvossal és fogorvossal megkötendő  feladat ellátási szerződést nem 
fogadja el.

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

Révfülöp Intézményirányító Társulási megállapodás megszüntetése. 

Fuchs Henrik polgármester  
Révfülöp önkormányzata az iskola működtetését nem adta át az államnak, tudja működtetni és vállalta a 
költségeket. 
Ezért  javasolja,  hogy szüntessék meg a megállapodást.  Amennyiben  az önkormányzatnak módjában áll  
akkor támogatni fogják az iskolát. 
Aki az elhangzott javaslattal egyetért és azt elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

153/2012. / XII. 20. / Kt. határozat
 
Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel 
elhatározza,  hogy a Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulását (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.)  
2012. december 31-i hatállyal megszünteti. 
A nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.  évi  CXC.  törvény alapján az általános iskolai  nevelés-oktatás,  mint 
köznevelési alapfeladat ellátásáról 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik. A köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII.  
törvény 3. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. 
január 1-jétől nem láthat el, így a Képviselő-testület az általános iskolai neveléssel és oktatással összefüggő  
kötelezettségek ellátása,  financiális hátterének biztosítása céljából létrejött,  a Révfülöpi Általános Iskolát  
közösen fenntartó, jogi személyiséggel nem rendelkező társulás megszüntetése mellett döntött. 
A társulás megszüntetése a foglalkoztatottakat nem érinti.
A  Képviselő-testület  a  vagyonelszámolást  megismerte,  azt  jóváhagyja,  és  felkéri  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzatát  az abban írt,  a  2012.  évben fizetett  pénzbeli  hozzájárulásokkal  való elszámolás,  illetve 
annak a beszámoló alapján történő véglegesítése lebonyolítására.
Utasítja a polgármestert, hogy a Társulás tagjait a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Kuti Istvánné alpolgármester  Kérdezték tőle, hogy Tapolcán az orvosi ügyelet megszűnt-e? 

Perger János képviselő  Nem szűnt még meg, de jövőre tudomása szerint meg fog szűnni.

Fuchs  Henrik  polgármester   Érkezett  egy  tájékoztató  az  ügyeleti  ellátással  kapcsolatosan,  melynek 
kifüggesztése megtörtént. 

 Az ülést 11.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Tóth Zsuzsanna Fuchs Henrik
pénzügyi tanácsos polgármester 
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A jegyzőkönyv hitelesítője: Csabáné Varga Anikó     képviselő   
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