
 

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

Ikt.szám:  509-2 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  február 13– i   nyilvános    
ülésén.

Az ülés helye:   Balatonrendes Kultúrház könyvtári helyiség:  Balatonrendes, Fő u. 1. 

Jelen vannak: Fuchs Henrik,  polgármester
                           Kuti Istvánné, alpolgármester

Piros Zita,  képviselő 
   Perger János, képviselő

Csabáné Varga Anikó, képviselő jelezte későbbi érkezését.   
                         
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó
 
Kovácsné A. Katalin, jegyzőkönyvvezető  

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

 
Fuchs Henrik, polgármester  
Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
A képviselő-testületi ülést  11.00  órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
 
Ismerteti a  napirendet:

1.   Balatonrendes Község Önkormányzat  2013. évi költségvetésének elfogadása   
2.   Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatásának elszámolása
3. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére DRV Zrt. megbízása   
4.    Önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek elszámolása 
5.    Önkormányzat  2013. évi rendezvényterve
6. Tájékoztató 2012. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
7. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami 

támogatásról döntéshozatal
8. Aktuális ügyek 

Fuchs Henrik, polgármester  
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013. (II. 13. )  HATÁROZATA

 A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 13-i nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Balatonrendes Község Önkormányzat  2013. évi költségvetésének elfogadása   
2.   Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatásának elszámolása
3. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére DRV Zrt. megbízása   
4.    Önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek elszámolása 
5.    Önkormányzat  2013. évi rendezvényterve
6.       Tájékoztató 2012. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
7.        Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami 

támogatásról döntéshozatal
8.        Aktuális ügyek. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Csabáné Varga Anikó képviselő   11.10 órakor megérkezik. 

1. Balatonrendes Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása  

Fuchs Henrik, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 

Perger János képviselő  Meddig kell elfogadni a költségvetést? 

dr. Szabó Tímea jegyző  A képviselő-testület elé terjesztés határideje február 15-e. 

Perger János képviselő  Az övé szétdőlt és valaminek nem találta a párját és nem is tudta úgy átnézni ahogy 
szerette volna. 

Fuchs Henrik, polgármester
Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a testületet. 
 
Tóth Zsuzsanna, pénzügyi  előadó   
A  2013.évi költségvetés szakfeladatonként került összeállításra. 
A személyi juttatásoknál két fő közalkalmazott bére szerepel. Részmunkaidőben foglalkoztatott a kultúros, és egy 
fő közfoglalkoztatott bérével számoltak. Itt szerepel az étkezési hozzájárulás, egyéb költségtérítésben szerepel  a 
polgármester és az alpolgármester költségátalánya,  valamint az állományba nem tartozó egyéb juttatásoknál a  
polgármester és a képviselők tiszteletdíja. 
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A járulékok ezekhez kapcsolódnak. 
A dologi kiadásoknál a 2012. évit vették alapul. 
Az önkormányzat által folyósított ellátásokba tartozik a foglalkoztatást  helyettesítő támogatás,  lakásfenntartási  
támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély, beiskolázási, szülési segély, és egyéb pénzbeli 
juttatás. 
A felújításoknál szerepel a játszótér felújítása és ennek Áfa tartalma. 
A végleges pénzeszköz átadásban szerepel a közös önkormányzati hivatal  támogatása. Elmaradás van a tavalyi  
évről az iskolák felé. Szerepel benne pénzeszköz átadás Ábrahámhegynek, ez a felmentett dolgozók bére, amely 
lakosságszám arányosan lett kiszámolva, de erre van pályázati lehetőség. 

A  működési  célú  pénzeszköz  átadás  államháztartáson  kívülre,  ebbe  tartozik  a  szociális  feladatok 
Badacsonytomajra,  Révfülöp  háziorvos  utiköltség,  háziorvosi  ügyelet   kistérség,  alapítványok  támogatása,  
Pedagógiai Szakszolgálat kistérség, belső ellenőrzés kistérség, irodaépület üzemeltetés kistérség, többletkiadások 
támogatása kistérség, tagdíj kistérség, mentőállomás támogatása. 

A bevételek között szerepel többek között  a bolt bérleti díja, T-mobil bérleti díj, koncessziós díjból származó 
bevétel.
A  helyi  adókat  az  előző  évi  alapján  számolták.  A  gépjárműadóból  befolyt  összeg  40  %-a  marad  az 
önkormányzatnál.
Ingatlan értékesítésre terveztek összeget. 
A rendezvények támogatására a badacsonytomaji Takarékszövetkezet ad 100 e Ft-ot. 
 
Kuti Istvánné,   alpolgármester   
Az ingatlanértékesítésnél mit terveztek? 

Fuchs Henrik, polgármester 
Ugyanazt mint tavaly. 

dr. Szabó Tímea, jegyző 
A költségvetés szakfeladatonként  van  megosztva,  így látható,  hogy egy-egy feladaton belül  mennyit  költ  az 
önkormányzat  személyi  juttatásokra,  dologi  kiadásokra.  Külön  mellékletben  vannak  a  működési  kiadások, 
felhalmozási célú bevételek és kiadások és külön kell a felújításokat szerepeltetni. Ki kell mutatni az  önként és 
külön vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokra mennyit költ az önkormányzat. 
Az idei évben kiegészült  az  anyag  a  költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási  kötelezettséggel,  valamint  egy 
további  anyaggal,  amely az  önkormányzat  saját  bevételei és adósságot  keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeiről szól  a  költségvetési évet követő három évben. Ebből látható, hogy az önkormányzat milyen 
kötelezettségeket vállalhat. A harmadik előterjesztés arról szól, hogy három évre előre be kell mutatni, mennyi lesz 
az  önkormányzat  bevétele,  van-e olyan  kötelezettség ami  terheli,  hitelek felvétele. Az adósságot  keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át 
az előterjesztés mellékletében állítottuk szembe egymással.
A rendelettervezet tartalmazza többek között a bevételi és kiadási főösszeg megállapítását, a kiadási főösszegen 
belül a kiemelt előirányzatokat,  a mellékleteket, milyen összegű likvid hitel felvételét tervezi az önkormányzat,  
valamint a Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértékét. A képviselő-testület felhatalmazása 
alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások  kivételével – a pénzeszközök és 
feladatok között szükségszerűen 100.000.-Ft-ig jogosult átcsoportosítani. 

Fuchs Henrik, polgármester
Javasolja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetését fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:
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BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

    1/2013. (III. 4.)  önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Fuchs Henrik, polgármester  
Javasolja, hogy az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 
megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2013. ( II. 13. )HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
           megállapításáról  

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi 
CXCV.  törvény  29.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak alapján az  önkormányzat  saját  bevételeinek, 
valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek a  költségvetési  évet 
követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

                                  Saját bevételek összege:
                                                              2013.  9.530 e Ft
                                                              2014.  9.580 e Ft
                                                              2015.  9.430 e Ft

           2016.  9.480 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

                                                              2013.  0.- Ft
                                                              2014.  0.- Ft
                                                              2015.  0.- Ft

           2016.  0.- Ft

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

2.   Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatásának elszámolása
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Fuchs Henrik, polgármester 
Előterjesztést  a  testületi  tagok  megkapták.  Önkormányzatuk  50.000.-  Ft  támogatást  nyújtott  a  NABE 
Balatonrendesi csoportja  részére, továbbá  50.000.- Ft-ot  a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület  
részére. Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület részére az összeg nem került átutalásra,  mivel az önkormányzatuk 
helyzete miatt ezt a működésre kellett fordítani. 

Javasolja, hogy a  NABE Balatonrendesi csoportja részére nyújtott támogatás elszámolását fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2013. (II. 13. ) HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2012.  évben a NABE Balatonrendesi 
csoportja (8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8.), részéről nyújtott, támogatás elszámolásáról szóló 
beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester 
Javasolja, hogy a Rozmaring Ág egyesület részére nyújtott támogatás elszámolását fogadják el.
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2013. (II. 13. ) HATÁROZATA

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   2012.  évben  a  Rozmaring  Ág 
Balatonrendes Jövőjéért Egyesület (8255 Balatonrendes, Horog u. 7.) részéről nyújtott, támogatás 
elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

3. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére DRV Zrt megbízása   

Fuchs Henrik, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
A DRV. Zrt. megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy  a víziközmű vagyon védelme fenntartása és fejlesztése 
érdekében tizenöt éves időtartamra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni,  felajánlotta, hogy a tervet elkészíti.
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Kuti Istvánné, alpolgármester 
Ha ez kötelező feladat az önkormányzat részére, az állam forrást nem biztosít? 

dr. Szabó Tímea, jegyző
Erre külön nem biztosítanak forrást. 

Fuchs Henrik, polgármester
Javasolja, hogy hatalmazzák fel a DRV Zrt-t a víziközmű rendszereinek gördülő fejlesztési tervének 
térítésmentesen történő elkészítésére.
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2013. (II. 13. ) HATÁROZATA

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza a  DRV  Zrt.-t  (Siófok 
Tanácsház út 7.) Balatonrendes Község Önkormányzat víziközmű rendszereinek gördülő fejlesztési 
tervének térítésmentesen történő elkészítésére, valamint benyújtására a  jóváhagyást követően.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2013 április 30.

4. Önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek elszámolása  

Fuchs Henrik, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztésében szerepel a 2012. évi rendezvények és azok elszámolása.  
Az I. félévi rendezvényekről az elszámolás megtörtént.
Kinek van kérdése? 

A képviselők részéről kérdés nem merült fel, javasolja, hogy a 2012. évi rendezvények II. félévi elszámolását 
fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2013. (II. 13.) HATÁROZATA

  
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012.  évi  rendezvényeinek II.  félévi 
elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
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Határidő: azonnal

5. Önkormányzat  2013. évi rendezvényterve  

Fuchs Henrik polgármester 
A 2013. évi rendezvények az alábbiak: 
- Kocsonyafesztivál Február 23. 
- Március 15-i ünnepség Március 15.
- Húsvéti játékok Április 1. 
- Falunap Június 28-29. 
- Szüreti felvonulás Szeptember 28. 
- Mikulás ünnepség December 6. 
- Adventi gyertyagyújtás November  30, December 7, 14, 21. 
- Mindenki karácsonya December 21.   

Fuchs Henrik, polgármester
Javasolja, hogy  az önkormányzat 2013. évi rendezvénytervét fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2013. (II. 13.) HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
rendezvénytervét elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

6.    Tájékoztató   a 2012. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról

Fuchs Henrik, polgármester  
Tárgyi napirend  kimutatásából látható, hogy nincs olyan határozat amit nem teljesítettek.
Javasolja a tájékoztató elfogadását.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért.  

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2013. (II. 13.)  HATÁROZATA 
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Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és 
Működési  Szabályzatáról szóló 3/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2012. 
IV. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

7. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami támogatásról   
döntéshozatal

Fuchs Henrik, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését megkapták a testületi tagok.  
A DRV.  Zrt.  minden évben megkeresi az  önkormányzatot,  mely alapján a  víziközmű tulajdonosai kérhetik a 
lakossági díjak támogatását az államtól. Eddig minden évben benyújtották a pályázatot. 

Perger János, képviselő 
Ennek a benyújtása formális, kötelező, ezzel az állampolgár jól jár? 

dr. Szabó Tímea, jegyző
Ha nem kerül benyújtásra akkor drágább lesz a díj. A pályázatot az előző évekhez hasonlóan DRV. Zrt. nyújtja be 
Zánka Önkormányzat gesztorságával.

Fuchs Henrik, polgármester
Javasolja, hogy pályázatot nyújtsanak be a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2013. (II. 13.) HATÁROZATA

 
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2013. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok Tanácsház út 7.) Zánka Község 
Önkormányzat gesztorsága mellett az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos teendők lebonyolítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, illetve, hogy a 
határozatot, valamint a szükséges dokumentumokat a DRV Zrt-nek megküldje.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2013 április 30.

8.  Aktuális ügyek 
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Fuchs Henrik, polgármester 
A fúrt  kút  ügyében kéri  a  jegyző asszonyt,  hogy együtt  menjenek el  Székesfehérvárra,  mivel  írásban  más 
tájékoztatást  kaptak,  mint  szóban.  Az  engedélyeztetés  és  megszüntetés  további  komoly anyagi  terhet  ró  az 
önkormányzatra. Az önkormányzatnak nincs pénze a kútként való üzemeltetésre. Nem vesznek ki belőle vizet és 
ugyanaz az előírás, mintha kútként üzemeltetnék.

Szükséges lenne megvizsgálni a közvilágítási díj csökkentésének lehetőségét a terület bejárásával.
Megnézni, hogy téli vagy éjszakai időben lekapcsolható-e, van-e lehetőség más szolgáltatóval szerződést kötni. 
Mivel nagyon magas a jelenlegi költség.  

Perger János, képviselő
A hulladékszállítási számlán az ár emelkedett. Benne van a hulladéklerakási járadék is. Ezt a szolgáltató mivel 
elhelyezi a szemetet, ezért ezt a járadékot a szolgáltató beleteszi. 

dr. Szabó Tímea, jegyző
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint megszűnt az önkormányzat díjmegállapítási jogköre. Ha valaki 
pályázati támogatással megvalósult rendszert üzemeltet akkor 4,2 %-kal emelhet a díjon. Erre kapott a szolgáltató 
engedélyt. 

Fuchs Henrik, polgármester 
A Környezetvédelmi Felügyelőség jelezte, hogy  a hulladéklerakó rekultivációja során tervezve lett két figyelőkút 
fúrása, ezt a konzorcium felé jelezni kell, hogy az egyik nem jó helyen van, máshová kell helyezni. 

Az ülést  12.00  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Kuti Istvánné, alpolgármester
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