
 

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

Ikt.szám:   509-11/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balatonrendes   Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  október  31  –  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.   Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
2.   Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató
3.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
4.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 

 13/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
5.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
       a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
       rendelet módosítása 
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6.    Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
       rendelet megalkotása
7.    Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
8.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
9.    Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról    
10.  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

 86/2013. (X. 31.)  HATÁROZATA 

              A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  október  31-i    nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
2.   Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató 
3.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
4.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 

 13/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
5.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
       a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
       rendelet módosítása 
6.    Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
       rendelet megalkotása
7.    Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
8.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
9.    Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról    
10.  Aktuális ügyek

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

1.     Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása  

Fuchs Henrik, polgármester  Az előterjesztést részletesen megkapták. 
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Balatonrendes Község Önkormányzatának 2013. III. negyedévi költségvetési rendeletének módosítása a
háromnegyed éves beszámoló készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges. 

Az  önkormányzat a  2013. évi költségvetés módosítását 29.839 e Ft bevételi és 29.839 e Ft kiadási
főösszeggel fogadja el.

Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Nem hangzott el, ezért 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
                             

14/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 04.)
önkormányzati rendelete módosításáról

 

2.   Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Fuchs Henrik, polgármester  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  87. § (1) bekezdése
szerint  az  önkormányzat  gazdálkodásának  háromnegyedéves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepció
ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a háromnegyedévi gazdálkodást. 

Kérdezi a képviselőket van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban? 
Mivel nincs, ezért javasolja, hogy a gazdálkodásról szóló tájékoztatót fogadja el a testület. 
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
                             

87/2013. (X.  31.) HATÁROZATA
 

Az Önkormányzat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes  Község
Önkormányzata  2013.  évi  költségvetése  végrehajtásának  háromnegyedéves  helyzetéről  szóló
tájékoztatóját megismerte, és 22.447 e Ft bevételi és 19.620 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Körjegyzőség  2012. évi elszámolását
a képviselők megkapták.
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Úgy  értelmezi  az  előterjesztésben  leírtakat,  hogy  csökkentve  lett  a  körjegyzőség  maradványának
összegével 2  millió forinttal,  illetve  a  körjegyzőség  nettó  finanszírozás  összegével.  Azzal nem lett
csökkentve a leírásban rosszul van, inkább még hozzájött. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  A két millió forint visszajárt volna a három településnek, a két milliót
csökkentette  egy millióval, mivel a tavalyi évben az állami támogatással növelt összeget kapta meg a
körjegyzőség. Ami a bérekre van az ábrahámhegyi önkormányzatnál jelenik meg a körjegyzőség nettó
finanszírozása, azt visszautalta a körjegyzőség Ábrahámhegynek. Olyan mintha állami támogatás nélkül
utalta volna a körjegyzőség költségvetéséhez. A december havi nem lett  rendezve. A december havi
béreket a kincstár utalta ki. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző   Ezt  áprilisban kellett  volna tárgyalni az  együttes  ülésen a  körjegyzőség
zárszámadásakor.  Tehát  volt  a decemberi és a  megszűnt  dolgozók  juttatásait  a közös  hivatalnál  a
kincstár számfejtette, azt szeptemberben visszajavították,  valamint volt a létszámleépítési pályázat. 

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadó  Az összesen felosztandó  a 9.233.151.-  Ft.  ez  csökkentve  lett  a
Körjegyzőség  maradványának  összegével  2.005.735.-  Ft-tal,  illetve  a  Körjegyzőség  12.  havi  nettó
finanszírozás  összegével,  ami Ábrahámhegy Község  Önkormányzatát  illeti meg 1.020.094.-Ft  így a
felosztandó összeg 8.247.507.- Ft.
Az egymillió forintot  ugyanúgy vissza kellett  volna adni a körjegyzőségnek, de mivel megszűnt,  így
Ábrahámhegynek.  De  még  csökkenteni  kell  a  létszámcsökkentési  pályázat  összegével,  így  marad
4.007.927 Ft. 

Fuchs Henrik, polgármester  Az elmondás alapján érti, de a szövegből úgy derül ki, mintha  még azzal is
csökkenne. Akkor 2012. decemberében Balatonrendes már nem fizetett a körjegyzőségbe? 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  De igen fizetett, 2012.-ben a körjegyzőség költségvetése állt az állami
támogatásból és a plusz kiadásokat a három település hozzáadta.  Salföld és Balatonrendes úgy adta át a
hozzájárulást,  Ábrahámhegy  állami  támogatással  növelten  adta  át  a  körjegyzőségnek,  de  mivel
Ábrahámhegyiben megjelentek a körjegyzőség bérei…

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Kiegészíti a pénzügyi előadót, azzal, hogy  a járulékokat vonták le az állami
támogatásból  a  nettó  finanszírozás  keretében.  A  körjegyzőség  a  járulékokkal  mindig  tartozott
Ábrahámhegynek. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  A decemberi elszámolás márciusban jött meg, ezért a decemberit nem
tudta december végén visszautalni, ezért kell csökkenteni a két millió zárókészletet azzal az összeggel. 

Fuchs Henrik, polgármester  A 9 millió forint nemcsak a bér? 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó   Ez csak a bér, de a 8 fős körjegyzőség  tizenkettedik havi bére és a
felmentettek bére és járulékai. 

Fuchs Henrik, polgármester   Tehát nem a 9 millió 75 %-a az amit megkapott,  hanem a 9 millióból a
felmentési összegek. Annak egy része a normál bér, ami felmentési költségek voltak annak a 75 %-a, így
lett a 4 millió. 
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Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti 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
                             

88/2013. (X.  31.) HATÁROZATA
 

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Körjegyzőség  2012.  évről  szóló
elszámolását megismerte,  elfogadja azt, és gondoskodik a felmerült többletköltségek átutalásáról.

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

3.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

Fuchs Henrik, polgármester  Az előterjesztésben részletesen ki van fejtve, hogy mi alapján készült a
koncepció. 
Az államháztartásról  szóló  2011.  évi CXCV.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése  alapján a  jegyző  által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester  október 31-ig nyújtja
be a képviselő-testületnek. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó   Az 5 millió forint amire az önkormányzat pályázatot nyújtott be nem
szerepel benne, így a pénzmaradvány fog nőni. 
 
Fuchs Henrik, polgármester  Kérdezi, hogy kinek van még észrevétele? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a 2014. évi koncepciót 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
                             

89/2013. (X.  31.) HATÁROZATA
 
                                          A 2014. évi költségvetés koncepciójáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési  koncepciót
megismerte és 28.950 e Ft bevételi és 28.950 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
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Határidő: azonnal

4.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 
 13/2005. (XI. 30.)   önkormányzati    rendelet    hatályon    kívül      helyezése  

Fuchs Henrik, polgármester  A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszerről a Képviselő-
testület a korábbiakban rendeletet alkotott.   E rendeletet  hatályon kívül kell helyezni, tekintettel arra,
hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik a Bursa Hungarica ösztöndíj szabályairól.

Kinek van kiegészítése? 
Mivel nincs, úgy javasolja, hogy a rendeletet helyezzék hatályon kívül. 
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
                             

 15/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj odaítéléséről szóló 13/2005. (XI. 30.)  önkormányzati rendelete hatályon kívül

helyezéséről

 
5.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
a   közterület   használatáról  és  üzemképtelen  járművek  elhelyezésének  rendjéről   szóló
rendelet módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó  szabályozást  alapvetően  megváltoztatta,  ezért  szükséges  az  e  tárgykörben korábbiakban
alkotott önkormányzati rendelet ennek megfelelő módosítása. 

Kérdezi a képviselőket, hogy kinek van kérdése? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a 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
                             

16/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 19/2010. (XII.

23.) önkormányzati rendelete módosításáról
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6.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása

Fuchs Henrik, polgármester  A civilszervezetek támogatása miatt szükséges a rendelet megalkotása. 
A  törvényi  rendelkezés  figyelembe  vételével  tehát  rendeletben  szükséges  szabályozni  az
államháztartáson  kívüli  forrás  átvétel  és  átadás  szabályait,  mely  a  jogszabály  változást  követően
képviselő-testület  átruházható  hatáskörében szerepel, kivételt  képez az alapítványi forrás átvétele és
átadása, ami a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. 

Javasolja, hogy a rendeletet 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
                             

17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A rendeletet társadalmi egyeztetésre bocsátották az önkormányzat honlapján,
de észrevétel nem érkezett. 

7.   Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

Fuchs Henrik, polgármester  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13
kódszámon  meghirdette  a  Települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívást.  
A  pályázat  sikeres  megvalósításához  a  pályázati  előírások  értelmében  a  Társulást  alkotó
Tagönkormányzatok támogatása is szükséges. 

Kérdésként felmerül benne, hogy az önkormányzatuk is a tulajdonos lesz, mind a 158 önkormányzat? 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    A pályázatot  a társulás nyújtotta  be, véleménye szerint az üzemeltetési
koncepció szerint  valamint a  közszolgáltatási szerződésben van a  vagyongazdálkodás.  Az eszközök
üzemeltetésének jogát ruházta át az önkormányzat. A tulajdonos a társulás, ha az önkormányzat lenne ,
akkor benne lenne a kataszterben. A társulás önálló jogi személy neki is lehet tulajdona. 

Fuchs Henrik, polgármester  Az önkormányzat hozzájárulást adhat, de semmi köze nem lehet hozzá. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Már beadták a pályázatot,  mivel kevés volt az idő,  vállalták a támogatási
szerződést, de nem kötnek velük szerződést, ha minden településtől nem kapják meg a támogatást. 

Fuchs Henrik, polgármester  Kinek van kérdése? Mivel nincs, úgy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.  
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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 az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                             

90/2013. (X.  31.) HATÁROZATA

                Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
                                 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projektről

Balatonrendes Község  Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat
a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010   pályázathoz  ezúton  igazolja,  hogy  az  általa  ill.  kijelölt
közszolgáltatója  által  az  üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához  nyújtott,  és  az  MT-ben
feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak  megfelelnek  továbbá  az  MT-ben  bemutatott
üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 

Határidő: azonnal

8.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Fuchs Henrik, polgármester Azt már tudják, hogy mit fogadnak el, de azt nem, hogy ki fogja végezni az
ellenőrzést. Meg lett szüntetve a kistérségen belül, jelen állás szerint a legnagyobb esély, hogy a közös
önkormányzati hivatal tagjai oldják meg. Tegnap reggel a megbeszélésen nem tudott részt venni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Együttes ülésen felmerült, hogy kerüljön a közös hivatal alkalmazásába, aki
ellátja a belsőellenőrzési feladatokat. Nyolc órában felesleges, ezért felmerült, hogy valakinek besegít, de
ez nem jó, hiszen akkor a saját munkáját ellenőrzi. Ha felvesznek valakit, és a többi önkormányzatnak,
aki  részese  volt  a  társulásnak,  felajánlják,  hogy  feladatellátási  szerződés  keretében  ellátják  ezt  a
feladatot,  akkor  viszont  a  költségek  visszajönnének.  A  polgármesterek  egyetértettek  vele.  A
polgármesterekkel  megbeszélték,  hogy a  kővágóörsi  polgármester  tehet-e  ilyen  ajánlást  a  tapolcai
társulási ülésen , de a felajánlásra nem volt fogadókészség.   
Tegnap  volt  tanácsülés  Tapolcán,  tudták  az  elnök  úr  beszélni  fog  erről,  ajánlatot  fognak  kérni
vállalkozótól. 
Elmondja  továbbá,  hogy  bizonyos  önkormányzatoknál  nem  történt  meg  a  belsőellenőrzés,  mivel
felmentették a belsőellenőrt idő előtt. A társulás nem teljesítette a vállalt feladatát, az ezzel kapcsolatos
költségeket fizettük. Balatonrendes községben sem volt ellenőrzés. 

Fuchs Henrik, polgármester  Javasolja, hogy a 2014. évi belsőellenőrzési ütemtervet fogadják el. 
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
                             

91/2013. (X.  31.) HATÁROZATA
 
                                  A 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

9.    Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról        

Fuchs Henrik, polgármester  Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16.  § (1)
bekezdés  b)  pontja  alapján a  képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján  dönt  a  lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
A   2013.  III.  negyedévi  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  tájékoztató  jelen
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Javasolja, hogy a tájékoztatót 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
                             

92/2013. (X.  31.) HATÁROZATA
 

A 2013. III. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról

Balatonrendes   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  12/2013.  (X.  01.)  rendeletének  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja
alapján a  2013. III. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester   
Határidő: azonnal

10.    Aktuális ügyek

Fuchs Henrik, polgármester   Kérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a tartózkodás után fizetendő
idegenforgalmi adó visszaállítását tervezzék-e? Amikor úgy döntöttek, hogy nem vetnek ki ilyen adót, 
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akkor az állami törekvés is a megszűntetés felé hajlott. Tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adót
a községben csak a helyiek fizettek. Most több szállásadó is van és új szálláshely is épül. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  helyi  adóról  szóló  rendelkezéseket
tartalmazza a törvény, a díj mértékéről kell dönteni. 2014. január 1-től lehet az új adót bevezetni. A
rendelet kihirdetése és a hatálybalépés napja között legalább harminc napnak kell lenni, és december 2-ig
ki  kell hirdetni.  A kihirdetés  napja és  a  kifüggesztés  között  öt  napnak kell eltelni.  Amennyiben a
képviselő-testület  be akarja vezetni ezt  az adónemet,  akkor  célszerű  még november utolsó hetében
elfogadni. 

Piros Zita, képviselő  Mindenhol van ilyen adófajta. 

Csabáné  Varga  Anikó,  képviselő   Ha  bevezetjük  az  adót,  akkor  a  mértékét  az  inflációval  emelt
összegben kellene meghatározni. 

Fuchs Henrik, polgármester  Úgy látja, hogy a képviselő-testület  be kívánja vezetni az adót, és a hivatal
készítse elő a rendelettervezetet. 

Tájékoztatja  továbbá  a  képviselő-testületet,  hogy a  fogorvos  sajnos  elhalálozott.  Egy  éve  van  az
örökösnek értékesíteni a praxisjogot, de kiskorú. Valószínű, hogy jövő nyáron lesz csak fogorvos.
Körzetváltás esetén előfordulhat, hogy a badacsonytomaji körzet megszűnik. 
A badacsonytomaji képviselő-testület most sem szavazta meg a fogorvost. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester   Felháborító  amit  művelnek,  kritikán  aluli.  Háromezer  ember  nem
érdemelte ezt meg, sem a lakosság, sem az az egy ember aki sajnos meghalt. 
Tájékoztatja a testületet, hogy november 5-én lesz a nyolcvan évesek tiszteletére a mandulafa ültetés, a
civilszervezet és az önkormányzat szervezésében.  

Fuchs Henrik, polgármester Az ülést   12.30   órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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