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

Ikt.szám:   509-3/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.  március 28– i   
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:   Balatonrendes Kultúrház könyvtár helyisége:  Balatonrendes, Fő u. 1. 

Jelen vannak: Fuchs Henrik, polgármester 
Kuti Istvánné, alpolgármester 
Csabáné Varga Anikó, képviselő 
Piros Zita, képviselő 
Perger János, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
Kovácsné Auer 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  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
 
Ismerteti a  napirendet:

1.   Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
2. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről, 

közterület használatáról szóló rendelet módosítása
3. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről, 

valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről   szóló rendelet elfogadása
4. Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
5.    A  2013. évi  Közbeszerzési Terv elfogadása
6. A Hullám utcai 212/5. hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye
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7. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása) 

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. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 27/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA

 A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  március  28-i  nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
2. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről, 

közterület használatáról szóló rendelet módosítása
3. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről, 

valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről   szóló rendelet elfogadása
4. Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
5.    A  2013. évi  Közbeszerzési Terv elfogadása
6.   A Hullám utcai 212/5. hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye
7. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulása) 
8.   Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása   

Fuchs Henrik, polgármester  Az előterjesztésben le van írva, hogy mi indokolja a módosítását. Kérdezi, 
hogy kinek van észrevétele? 
A rendelettervezetben az átmeneti segély összege 1000 Ft-tól  10.000 Ft-ig terjedhet, ha a segélyt a 
jogosult  alkalomszerűen kapja.  Ha a  segélyt  a jogosult  havi rendszerességgel kapja,  itt  3.000  Ft-ot 
javasol, és az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ennek összegére 50.000 Ft-
ot javasol. 
Kérdezi, hogy kinek van eltérő javaslata? Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a fenti összegekkel 
kiegészítve fogadják el a rendelettervezetet. 
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Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról  
szóló 8/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

dr. Szabó Tímea, jegyző  A rendeletet  társadalmi egyeztetésre bocsátották a település honlapján és nem 
érkezett vélemény. 

2. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről,   
közterület használatáról szóló rendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester  A  hulladékgazdálkodással  kapcsolatban  az  Országgyűlés  új  törvényt 
alkotott  és  a  törvénynek  való  megfelelés  érdekében  szükséges  az  önkormányzat  hulladékkezelést 
szabályozó rendeletének felülvizsgálata.

dr. Szabó Tímea, jegyző  A rendeletet  társadalmi egyeztetésre bocsátották a település honlapján és nem 
érkezett vélemény. 

Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a  közterület használatáról és az üzemképtelen 
járművek elhelyezésének rendjéről szóló  19/2010.  (XII. 23.) önkormányzati rendelete
                                                           módosításáról

3. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről,   
valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről   szóló rendelet elfogadása

Fuchs Henrik,  polgármester  Korábban ilyen rendelet  nem volt,  ha ilyen megkeresés érkezik akkor 
legyen erre rendeletük. A házasulandók egyre sűrűbben élnek a lehetőséggel. 
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dr. Szabó Tímea, jegyző  A többi önkormányzat is elfogadta ezt a rendeletet. Ha hivatali helyiségben és 
munkaidőben történik a házasságkötés akkor díjmentes, ha valakinek ilyen problémája van akkor nem 
kell fizetni. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása 

szerint  a  közszolgálati  tisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben  meghatározott  szabadidő  vagy 
esetenként   nettó  5.000   Ft  díjazás  illeti  meg.  A  hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötésben 
közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként nettó  3.000  Ft díjazás illeti meg. 
A hivatali munkaidőn kívül  megtartott házasságkötésért  15.000 Ft, hivatali helyiségen kívül megtartott  
házasságkötésért  15.000 Ft díjat kell fizetni.
A  hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötésért  megfizetett  díj  80  %-át  az  Önkormányzat  minden 
negyedévet  követő  hónap  20.  napjáig pénzeszköz  átadás  formájában  átadja  a  Kővágóörsi  Közös 
Önkormányzati Hivatalnak.

Tájékoztatja továbbá a testületet,  hogy  a rendeletet   társadalmi egyeztetésre  bocsátották  a település 
honlapján és nem érkezett vélemény. 

Javasolja, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerinti összegekkel fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2013. (IV. 8. ) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő térítési díjak
                                                          mértékéről

4. Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása  

Fuchs Henrik, polgármester  Kinek van a napirenddel kapcsolatban kérdése? 

dr. Szabó Tímea, jegyző  Az idei évtől az iskolák állami fenntartásba kerültek, így a gyerekek utaztatása 
is állami feladat. Megkérdezte a falugondnokokat, hogyan alakulnak az útvonalak és  hol mennyi iskolás 
és óvodás gyereket vesznek fel. Balatonrendes önkormányzata csak nyugtázza a megállapodást, mivel 
balatonrendesi gyerekeket is szállítanak a buszok. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a megállapodást fogadják el.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA

Az általános iskolás gyermekek utaztatása tárgyú megállapodásról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános iskolás 

gyermekek utaztatása tárgyú megállapodás tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, 
és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 

5. A  2013. évi  Közbeszerzési Terv elfogadása  

Fuchs Henrik, polgármester   Nincs ilyen beruházás 2013. évben ami közbeszerzési kötelezettség alá 
esik. Amivel esetleg később számolhatnak az a napelemes beruházás, de a pályázati kiírás nem úgy 
történt meg. 

Javasolja a nemleges közbeszerzési terv elfogadását. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA

                        A 2013.évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  33.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint 
ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét 
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett 
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: folyamatos 

6. A Hullám utcai 212/5. hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye  

Fuchs Henrik, polgármester  Szeretnék szüneteltetni a kúthasználatot, de először kútnak kell lennie. A 
Környezetvédelmi Felügyelőségen egyeztetésen voltak. Az engedélyezés határideje fel van függesztve 
június  30-ig.  A  létesítési  engedélyezési  tervdokumentáció  elkészítésére  három ajánlatot  kértek  be, 
melyek igen magas összegűek.

Perger János, képviselő A Tónus Kft-t ismeri és egyeztet velük ezügyben. 
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Fuchs Henrik,  polgármester   Az árajánlatok  elég  magasak,  ezért  javasolja,  hogy napolják el  ezt  a 
napirendet. Mind a három ajánlattevővel egyeztetnek, hogy tudnak-e engedni az ajánlatból. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  A kút megkapta-e az ásványvíz minősítést? 

Fuchs Henrik, polgármester   A víz bevizsgálását elvégezték, vastalanítva van. Kéri a jegyzőasszonyt, 
hogy  a  víz  vizsgálati  anyagot  kapják  meg  a  képviselő-testületi  tagok  és  a  Környezetvédelmi 
Felügyelőség határozatát. 

Javasolja, hogy a napirendet  napolják el  és ismételten keressék meg a három céget,  hogy tudnak-e 
csökkenteni az árajánlatukból és a következő ülésen tárgyalják. 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA
 
          A Hullám utcai 212/5. hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hullám utcai 212/5 hrsz-ú
ingatlanon lévő kút létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére ismételten 
megkeresi  az „L” mérnök Kft, a Szahara 2002 Kutató Fúró Vízszolgáltató Kft, a Tónus 
Kft. ajánlattevőket azzal, hogy a beadott árajánlatuk összeget csökkentsék.

A képviselő-testület a napirendet a következő tervezett ülésén tárgyalja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal 

7. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú   
Társulása) 

Fuchs Henrik, polgármester  A megállapodásokat  a képviselő-testületi tagok megkapták. A központi 
háziorvosi ügyelet  finanszírozásához  az  önkormányzat  hozzájárul.  A belső ellenőrzési feladatokat  a 
társulás végzi. Az irodaépület  üzemeltetése pályázatban vállalt kötelezettség.  A szociális alapellátási 
feladatok finanszírozását a társulás végzi.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   A  határozati  javaslatot  a  kistérség  megküldte,  de  az  abban  szereplő 
feladatellátási  megállapodások  közül  a  munkaszervezeti  feladatok  ellátása  és  a  támogató  szolgálat 
finanszírozása nem érinti az önkormányzatot. Egyeztetett a kistérséggel, mind a kilenc önkormányzatot 
érintik a megállapodások a kettő kivételével. 
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Fuchs Henrik,  polgármester  Javasolja, hogy  a  határozati  javaslatot  fogadják el,  a  munkaszervezeti 
feladatok ellátása és a támogató szolgálat finanszírozása feladatellátást kivéve.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA

Feladatellátási megállapodások jóváhagyásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség 
Többcélú Társulásával kötendő feladatellátási megállapodások:

- a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására;
- belső ellenőrzési feladatok finanszírozására;
- az irodaépület üzemeltetésére;
- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása;
- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére

 tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

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

8. Aktuális ügyek  

a.)    Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntésével 
kapcsolatos támogatási igény.  
 
Fuchs  Henrik,  polgármester A  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása   a   dolgozók 
végkielégítésére pályázatot tudjon benyújtani, ezért szükséges a határozat meghozatala. 

Javasolja, hogy  az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el. 
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

32/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA
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Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása  tag  önkormányzataként  Balatonrendes 
Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról, hogy az igénylő fenntartói körén 
belül  -  a  társulás  intézményénél  és  munkaszervezeténél  –  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás  következtében  az  igénylő  fenntartói  körén  kívüli  munkáltatónál  a 
létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen  foglalkoztatottak  jogviszonyban  töltött  ideje 
folyamatosságának  megszakítása  nélküli  foglalkoztatására  nincs  lehetőség.  A  Társulás 
intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshely-
átcsoportosítás  lehetőségének  felülvizsgálata  függvényében  döntött  a  felmentéssel  együtt  járó 
létszámcsökkentésről.

A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 20.napjával – döntött 
arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött 
idő  folyamatosságának megszakítása nélküli  továbbfoglalkoztatására nincs  lehetőség az alábbi 
munkakörökben:
Munkaszervezetnél:  Munkaszervezet vezető                          1 fő
                                    Területfejlesztési ügyintéző                    1 fő
                                    Gépjárművezető                                      1 fő
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál:
                                    Gépjárművezető                                       2 fő  

Balatonrendes  Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Tanácsülésén  a  társulás 
létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésének  - 
Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.

Felelős:   Fuchs Henrik,  Polgármester

Határidő: 2013.április 5.

b.)    Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény.  

dr. Szabó Tímea, jegyző  Az ábrahámhegyi körjegyzőség vonatkozásában is szükség van ilyen pályázat 
benyújtására a felmentési idő és a végkielégítés tekintetében.

Fuchs Henrik, polgármester  
Az ábrahámhegyi körjegyzőség  2012. december 31.napjával megszűnt. 
A megszűntető okirat tartalmazza, hogy a körjegyzőség létszáma 9 fő, ebből egy fő a körjegyző, 1 fő 
négy  órás  pénzügyi  ügyintéző,  1  fő  négy  órás  szociális  ügyintéző,  a  fennmaradó  6  főből  5  fő 
köztisztviselő és 1 fő ügykezelő, melyből a Közös Önkormányzati Hivatal általi továbbfoglalkoztatására 
6 fő számára van lehetőség, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott  jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni, 1 fő körjegyző jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2) 
bekezdés a) pontja, illetve a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni. 
Javasolja, hogy a létszámcsökkentés miatt felmerült költségekre pályázatot nyújtsanak be.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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33/2013. (III. 28. )  HATÁROZATA

Ábrahámhegyi Körjegyzőség létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igény

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2012.  december  31-ével 
megszűnt Ábrahámhegyi Körjegyzőséget érintő létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Ábrahámhegy Község Önkormányzata általi 
benyújtását elfogadja.

Balatonrendes Község Önkormányzata 142/2012. (XII.17.) Kt. határozatával elfogadta az 
Ábrahámhegyi  Körjegyzőség,  mint  költségvetési  szerv  megszüntető  okiratának 
jóváhagyását. A megszűntető okirat tartalmazza, hogy a körjegyzőség létszáma 9 fő, ebből 
egy fő a körjegyző, 1 fő négy órás pénzügyi ügyintéző, 1 fő négy órás szociális ügyintéző, a 
fennmaradó 6 főből 5 fő köztisztviselő és 1 fő ügykezelő, melyből a Közös Önkormányzati 
Hivatal általi továbbfoglalkoztatására 6 fő számára van lehetőség, 2 fő részmunkaidőben 
foglalkoztatott jogviszonyát a Mötv. 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett 
szüntetni, 1 fő körjegyző jogviszonyát a Mötv. 146/B. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 
146/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni. 

A 2013. január 1-jétől létrejött Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 3 körjegyzőség 
jogutódjaként alakult meg, az átalakulással összefüggő létszámváltozásokat a következő 
táblázat tartalmazza:

Megnevezés 2012. 2013.  
Köveskáli 
Körjegyzőség

7 0

Körjegyzőség 
Ábrahámhegy

8 0

Kővágóörsi 
Körjegyzőség

9,5 0

Kővágóörsi  Közös 
Önkormányzata 
Hivatal

0 15

Összesen: 24,5 15

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  volt  Ábrahámhegyi 
körjegyzőségben  résztvevő,  nyilatkozik  arról,  hogy  az igénylő  fenntartói  körén belül  –
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyeken foglalkoztatottak  jogviszonyban  töltött  ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Balatonrendes Község Önkormányzata a létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 
felülvizsgálatát  elvégezte,  melynek  függvényében  a  köztisztviselők  jogviszonyának 
felmentéssel történő megszüntetéséről döntött.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2013. április 12.
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c) Beszámoló a Balatonrendesi Könyvtár és Kultúrház 2012. évi tevékenységéről

Fuchs Henrik, polgármester  A könyvtáros beszámolóját a képviselők megkapták. 
2012.  május  15-től  Kissné Németh  Valéria   végzi  ezt  a  feladatot.   Amennyiben a  képviselőknek 
kérdésük nincs a beszámolóval kapcsolatban, úgy javasolja, hogy fogadják el. 

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

34/2013. (III. 28. )  HATÁROZATA
 
A Balatonrendesi Könyvtár és Kultúrház  2012. évi tevékenységéről készült

beszámoló elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonrendesi 
Könyvtár és Kultúrház 2012. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal 

d.) Proksa József levele

Fuchs Henrik, polgármester  Levelében kéri, hogy Csabáné  Varga Anikó képviselő a munkaidejével és 
munkavégzésével kapcsolatosan nyilatkozzon az önkormányzat. Tájékoztatást kér arról, hogy Csabáné 
Varga Anikó képviselő amikor testületi ülésen volt munkaidőben, azokat a napokat vagy órákat mikor 
és hogyan dolgozta le. Törvényi előírás, hogy biztosítani kell a testületi ülésen  való részvételt. 
Mint munkáltató úgy gondolja, hogy nincs köze ehhez a levélírónak. A képviselőasszony munkaidőn túl 
is  sokat  dolgozik  az  önkormányzatért,  ő  a  munkáltatója  és  ezt  tudja.  A  feladatait  a  munkáltató  
útmutatásai alapján végzi. 

dr. Szabó Tímea, jegyző  Az önkormányzati törvény szerint a testületi munkához szükséges időtartamra 
a  munkahelyén  fel  kell  menteni   a  munkavégzés  alól.  Az  emiatt  kiesett  jövedelmét  a  képviselő-
testületnek kell megtéríteni.  A mi esetünkben ugyanonnan menne az ellátás. 

Fuchs Henrik, polgármester   Ezzel a tartalommal levelet írnak Proksa Józsefnek.

Képviselői kérdések

Kuti Istvánné, alpolgármester  A hegyi úttal kapcsolatban kérdezi, amely a mai napig nem út a Tomoriék 
előtt  sem, ezért akik ott  építkeznek nem tudják vinni a gázt. Az út bejegyzése a mai napig nem 
történt meg a Földhivatalban. 
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Fuchs Henrik, polgármester   A Rendezési Terv szerint út, át lett minősítve, ahhoz, hogy út legyen ez 
milliós költség lenne. A művelési ág alól ki kell vonni, a Tomoriéktól az Oláhékig nincs út.  Húsz éve 
útként van használva. A Rendezési Tervben jogerősen ez út, de az átminősítése milliós költség lenne. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  A lomtalanítás mikor lesz? 

Fuchs Henrik, polgármester   Május 11-én, de meghirdetésre kerül, így a lakosság tudomást szerez róla. 
Az elektronikai hulladékot  átviszik Ábrahámhegyre, ott április 27-28-án lesz a lomtalanítás. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  A hegyi úton a Tomoriékkal szemben lévő villanyoszlopon a lámpa nem 
ég. Kérik a lakosok a világítást, van ahol Balatonrendesen senki nem lakik és mégis  van világítás. Van 
egy másik oszlop oda lehet lámpát tenni. 
A terminállal kapcsolatban is megkeresték mivel az áramellátás nem megoldott.

Fuchs Henrik, polgármester   Az infoterminállal kapcsolatban az egyesülettel személyesen fog beszélni. 
Ezzel kapcsolatban volt tájékoztató Kővágóörsön, nem akarta lejáratni az egyesületet, a nem működő 
gépre már 30.000 Ft villanyszámlát fizetett a bérlő. Az almérőt nem helyezte fel az egyesület, ezért kérte 
a megbeszélést. Számos megkeresésre a mai napig nem válaszoltak. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   A Hullám utcai ingatlanok kimérési ügye hol tart? Hogyan tudják meg, 
hogy melyik ingatlan az övék, 40-50 e. Ft-os adót vetettek ki? 

Fuchs Henrik, polgármester  Az önkormányzat felosztotta az ingatlanokat, átvezetette. A tulajdonosok 
tájékoztatva lettek, mindenkinek az a területe ahogyan megegyeztek. Nem tudnak rajta változtatni csak 
a teljes Rendezési Terv  átdolgozásával. A telekadót kell fizetni, amely négyzetméterenként  25 Ft. A 
megosztási vázrajz elkészült, még szerződést kell kötni. Az ingatlanok telekhatárai a szerződéskötéssel 
egyidőben lesznek kitűzve. A szerződést ha az ügyvéd elkészíti, egy hónapon belül meg lehet oldani. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Kérdezték, hogy az önkormányzatnak mi a célja, hogyan hasznosítja? 

Fuchs Henrik, polgármester   Az önkormányzat tulajdonrésze  8000 m2 ebből 4000 m2 zöldterületet 
kellett kijelölni. Az önkormányzat nem akadályozza, már holnap köthetik a szerződést. A probléma az, 
hogy újra össze kell hívni a tulajdonostársakat.  

Több hozzászólás nem lévén az ülést   13.45 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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A jegyzőkönyv hitelesítője: Perger János képviselő 
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