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

Ikt.szám:   509-8/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.   szeptember 19–  i
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:  8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  Kultúrház könyvtár helyisége 

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 

Meghívott:    Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó 
 
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. Balatonrendes Község Önkormányzata  2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása 

2.    Balatonrendes Község Önkormányzata 1/2013. (III. 04.) költségvetési rendeletének
 módosítása 

3.    Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
4.    Temetőrendelet elfogadása 
5.    Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás lészámcsökkentésével kapcsolatos 
        támogatási igény
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6.    Az iskolakezdési támogatás  megállapítása 
7.    Tájékoztató a  2013. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról 
8.    Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről
9.    Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
10.  Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás    
11.  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

 65/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 19-i   nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Balatonrendes Község Önkormányzata  2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása 

2.    Balatonrendes Község Önkormányzata 1/2013. (III. 04.) költségvetési rendeletének
 módosítása 

3.    Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
4.    Temetőrendelet elfogadása 
5.    Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás lészámcsökkentésével kapcsolatos 
        támogatási igény
6.     Az iskolakezdési támogatás  megállapítása 
7.     Tájékoztató a  2013. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról 
8.     Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről
9.     Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
10.   Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás    
11.   Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1.   Balatonrendes Község Önkormányzata  2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása 

Fuchs Henrik,  polgármester  Az önkormányzat  2013.  I.  félévi költségvetési beszámolóját  a testületi
tagok megkapták. 
Kinek van észrevétele ezzel kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a költségvetési beszámolót fogadják el.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

Az Önkormányzat gazdálkodása  2013. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodása
2013. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, és 14.536 e Ft bevételi és  13.767 e. Ft
kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

2.    Balatonrendes Község Önkormányzata 1/2013. (III. 04.) költségvetési rendeletének
 módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  A rendelettervezet a képviselők részére kiküldésre került.
Amennyiben nincs észrevétel a képviselők részéről,  javasolja, hogy a költségvetési rendelet módosítását 
fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2013.  (X. 01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló  1/2013. (III. 04.)
                               önkormányzati rendelete módosításáról 

Fuchs Henrik,  polgármester  Ennek a  napirendnek a  keretében tárgyalják a  helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása pályázat benyújtását. 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Ez visszatérítendő támogatás? 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző Nem visszatérítendő támogatásról van szó.  Az önkormányzat  folyószámla
állománya rosszul áll, év végén van a fordulónap és vissza kell fizetni a hitelt.

Fuchs  Henrik,  polgármester Javasolja,  hogy  „  A  megyei  önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi
önkormányzatok  működőképessége megőrzését  szolgáló  2013.  évi kiegészítő  támogatásáról szóló”
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39/2013.  (VII.  31.)  BM  rendelet  alapján  a  helyi  önkormányzatok  működőképessége  megőrzését
szolgáló   2013. évi kiegészítő támogatásra 5.000.000 Ft összegre nyújtsanak be pályázatot. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

A helyi önkormányzatok működőképessége  megőrzését szolgáló  2013. évi kiegészítő
                                                 támogatás igényléséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  pályázatot  nyújt  be  „  A  megyei  önkormányzati
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló  2013. évi kiegészítő
támogatásáról  szóló    39/2013.  (VII.  31.)  BM  rendelet  alapján”  a  helyi  önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló   2013. évi kiegészítő támogatásra,  5.000.000 Ft összegre. 

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

3.  Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

Fuchs Henrik, polgármester  Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. 
Kéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a napirendet.

Dr.  Szabó Tíma, jegyző    2013. január 1-jétől az addig alkalmazott  helyi önkormányzatokról szóló
1990.  évi  LXV.  törvényt  felváltotta  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény. Ennek megfelelően a Képviselő-testület  Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  rendeletet   szükséges  az  Mötv.  rendelkezéseivel összhangba hozni.  Tekintettel  arra,  hogy a
módosítás  az  SZMSZ jelentős  számú rendelkezését  érintené,  így célszerűbb új rendelet  alkotásával
eleget tenni e kötelezettségnek.
A rendelettervezet  9. § 4) bekezdésében kettő „b. pont” van, itt  természetesen a felsorolás „a, b, c, d” 
pontok, ezt szükséges javítani.  

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, hogy az önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatát
fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési  
                                                      szabályzatáról 
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4.  Temetőrendelet elfogadása

Fuchs  Henrik,  polgármester  A  temetőkről  és  a  temetkezésekről  szóló   önkormányzati  rendelet
módosításáról szóló tervezet  a magasabb szintű szabályozásnak való megfelelést célozza. 

A temetőben van olyan síremlék, ami balesetveszélyes.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   Ha  van  temetőnyilvántartás,  abban  meg  lehet  nézni,  hogy ki  jogosult
rendelkezni vele, újraváltotta-e a sírhelyet. Van erre kötelezettség, aki rendelkezni jogosult annak kell
erről  intézkedni.  Esetleg  a  sírfelirat  alapján  megpróbálni  megkeresni.  Viszont  az  is  igaz,  hogy
önkormányzati feladat a köztemető fenntartása.   

Kuti Istvánné, alpolgármester  Az újraváltással nem biztos, hogy kell foglalkozni, idegen nem temetkezik
ide, de sok idős ember lakik itt, akiknek gondot okoz, ha már lejárt és újra meg kell váltani. 

Dr.  Szabó Tímea,  jegyző  Lehet  úgy is szabályozni, hogy az újraváltásnak nincs díja. Amennyiben
módosítanak,  akkor  ebben  az  esetben  a  fogyasztóvédelem  helyi  érdekvédelmi  szervezetének  az
engedélye szükséges.  

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a temetőről szóló rendelet módosítását fogadják el. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

    BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló  19/2003. (XI. 12.) 
                                  önkormányzati rendelete módosításáról 

5.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentésével kapcsolatos 
      támogatási igény 

Fuchs Henrik,  polgármester    Támogatási igényt  nyújt  be a  társulás a  dolgozó  elbocsátásával járó
költségekre. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás,
feladatátadás következtében a támogatást  igénylő fenntartói körén kívüli Balatonrendes Község
tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélküli  foglalkoztatására  nincs  lehetőség.  A
Társulási  Tanács  az  intézményi  létszámhelyzetének  és  az  intézmény  tervezhető  létszám -  ,és
álláshely  átcsoportosítás  lehetőségének  felülvizsgálata  eredményeként  döntött  a  felmentéssel
együtt járó létszámcsökkentésről.

A  Társulási  Tanács  54/2013.(VII.31.)  számú  határozatával  döntött  arról,  hogy  a
létszámcsökkentés  keretében  érintett  foglalkoztatottaknak  a  jogviszonyban  töltött  idő
folyamatosságának  megszakítása  nélküli  továbbfoglalkoztatására  nincs  lehetőség  az  alábbi
munkakörben:   belső ellenőr 1 fő
                                   
Balatonrendes  Települési  Önkormányzata  Képviselő  -  testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás
létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésének  -
Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő -  benyújtását támogatja,
azzal egyetért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről az érintettet értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

                      

6.   Az iskolakezdési támogatás  megállapítása 

Fuchs Henrik,  polgármester  A költségvetésben az iskolakezdési támogatásra összeget  terveztek.  A
támogatása jogosultak már kiértesítésre kerültek.   
Javasolja, hogy az idei évben is 7.000 Ft összegű iskolakezdési támogatást nyújtsanak. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

                  Az  iskolakezdési támogatás megállapításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  községben  lakóhellyel  rendelkező
általános  iskola,  közép-  vagy  felsőfokú tanintézet  nappali  tagozatán  tanuló  személyek részére
személyenként egyszeri  7.000 Ft, azaz  hétezer forint összegű iskolakezdési támogatást  nyújt.

Megbízza a polgármestert, hogy az iskolalátogatási igazolások bemutatását követően az összeg
kifizetéséről  gondoskodjék.

6



Az iskolakezdési támogatás  kifizetésére 2013. szeptember 30-ig van lehetőség.

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

7.    Tájékoztató a  2013. II. 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  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi határozatot:  

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

           A 2013. II. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról

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

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

8.    Elszámolás a 2013. I. félévi rendezvényekről
       
Fuchs Henrik, polgármester   A rendezvények I. félévi kimutatását a testületi tagok megkapták.   
A falunap a második féléviben fog szerepelni. Tájékoztatja a testületet, hogy a 27.500 Ft összeg nem a
március 15-i ünnepség költségeként merült fel, hanem  ennek egy része a tavalyi nyugdíjas karácsony
költsége, ajándékkosár vásárlása és a kocsonyafesztiválon felmerült költségek.

Javasolja, hogy a rendezvények elszámolását fogadják el.  
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

                     A 2013. I. félévben zajlott rendezvények elszámolásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  I.  félévben  Balatonrendes
Község Önkormányzatánál lezajlott rendezvények elszámolásáról szóló jelentést tudomásul veszi
és elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

9.    Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
   

Fuchs Henrik, polgármester  A helyi adók felhasználásáról szóló napirendet  nem javasolja, mivel az
előző évi számadatokat kell felsorolni, így ez az idei év végén már nem aktuális. Inkább a lakosságot az
őket érintő dolgokról kell tájékoztatni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A települési környezetvédelemről a lakosságot tájékoztatni a honlapon való
tájékoztató közzétételével, vagy az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján is lehet. 
 
Fuchs Henrik, polgármester Javasolja, hogy három napirend legyen az október 11-én 15.00-17.00 óráig
tartandó közmeghallgatáson: 

 
1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.   Önkormányzati tájékoztató a lakosság felé
3.   Közérdekű kérdések és javaslatok 

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

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     72/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

A közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről 

Balatonrendes     Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  2013. október 11-én  15.00-
17.00  óráig   közmeghallgatást tart, a helyi Kultúrházban. 

Napirendek: 

1 1.    Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
      2.    Önkormányzati tájékoztató a lakosság felé

3.  Közérdekű kérdések és javaslatok 

A közmeghallgatás kihirdetése a helyben  szokásos módon és az önkormányzat honlapján  
történik.

     Felelős:  Fuchs Henrik,  polgármester  
     Határidő:  2013. október 1. 
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10. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás   

Fuchs Henrik, polgármester    Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. 
    
Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   A  képviselő-testületnek  három  döntést  kell  hoznia.  Először,  hogy a

csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíj  pályázathoz,  másodszor  jóvá  kell
hagyni a  pályázati  kiírásokat  és  harmadszor  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíj elbírálásáról  a
Szabályzat kell elfogadni. 

Fuchs Henrik , polgármester  Javasolja, hogy csatlakozzanak a pályázathoz.   
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     73/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  csatlakozik  a  hátrányos  helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2014.  évi
fordulójához. 
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és felkéri,
hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik , polgármester   Javasolja, hogy a pályázati kiírásokat hagyják jóvá. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     74/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

                          A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A  képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:   2013. október 14. 

Fuchs Henrik, polgármester   Javasolja, - a képviselő-testülettel történt egyeztetést követően - hogy a
szabályzatot az alábbiak szerint fogadják el: 

Ösztöndíjra jogosult az  a hátrányos helyzetű hallgató, akinek a vele egy háztartásban élő egy főre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
300 %-át. 

A szociális helyzet megítélésekor figyelembe kell venni, hogy az utazás ideje a napi 1 órát meghaladja.
Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy nem a Tbj. szerinti közös háztartásban élő, lakhatás költségei
a havi 20.000 Ft-ot meghaladja. 
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

     75/2013. (IX. 19.)  HATÁROZATA 

        A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzat elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzatot elfogadja.

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:   2013. szeptember  30. 
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11.   Aktuális ügyek  

Fuchs Henrik, polgármester    A könyvtáros szeptember 1-től nyolc órás állást talált, de a könyvtárosi
feladatokat továbbra is ellátja megbízás keretében  nettó 30.000 Ft-ért. A változás az, hogy
délutáni nyitva tartás lesz. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő  Korábban már kérelmezték, hogy a nagykanizsai 11.00 órai busz álljon
meg Balatonrendesen,  de nem áll meg. 

Kuti Istvánné, alpolgármester   A mai hírekben hallotta, hogy a kétezer fő alatti települések pályázhatnak
tűzifára és az önkormányzat a fát elosztja a rászorulók között. 

Fuchs Henrik, polgármester  A felvetett kérdéseknek utána néz. 

Az ülést   11. 30  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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