
 

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2015.  február  24.  napján 10:00
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház könyvtár helyisége
Jelen vannak:  Fuchs Henrik polgármester
                         Kuti Istvánné alpolgármester
                         Csabáné Varga Anikó képviselő
                         Piros Zita képviselő
                         

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző

Tanácskozási joggal az I-V. napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva aljegyző
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Kiss Krisztina, jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester: Köszönti a megjelenteket, meghívottakat, jegyző asszonyt. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Mielőtt rátérnének a
napirendi pontokra,  javasolná, hogy fogadják el a képviselő-testület által hozott  határozatokról szóló
jelentést.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
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Fuchs Henrik,  polgármester: Kéri,  hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat  elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

A 2015. február 24-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 24-i
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

II. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

III. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szociális 
ellátások szabályozásáról szóló rendelet újra alkotása
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

IV. A temetőről és a temetkezésről szóló 19/2013. (XI. 12.) önkormányzati 
rendelet és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 
13/2014. (XII. 065.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

V. 2015. évi rendezvényterv
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

VI. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

VII. Alapítványok, egyesületek 2014. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

VIII. Alapítványok támogatási kérelme
Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

IX. Vegyes ügyek

I. A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása

2



Fuchs Henrik,  polgármester:  Az anyagot  mindenki megkapta.  Elég részletesen le van benne írva
minden. Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek?

Kuti Istvánné, alpolgármester: A bevételi oldalon a 2. számú mellékletnek a második oldalán van egy
olyan, hogy lakott  külterülettel kapcsolatos támogatások. Ebbe mi tartozik bele, mert náluk nulla, és
mivel náluk van ilyen lakott külterület, ezek nem ebbe tartoznak bele?

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző: Két helyen található meg a rendeletben, de az idő rövidsége
miatt átírta nullára, és nem törölt sorokat, a B111-nél van bent 21.000 forint. Azért került át onnét, mert
a Magyar Államkincstár kiközölte, hogy milyen jogcímen szerepelnek ezek az állami támogatások és ezt
át kellett rakni, erre az önkormányzatok működési támogatására. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Tehát  van,  létezik,  csak  másik sorra  került.  A másik a  3.  számú
mellékletben, ott azt szeretné megkérdezni, hogy melyik ingatlanok értékesítésére gondoltak? 

Fuchs Henrik, polgármester: A kutas ingatlan.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  A 4.  számú mellékletben van olyan,  hogy a  11220,  adó,  vám és
jövedéki igazgatás. Ebbe mi tartozik bele?

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző: Igazából a 2. számú melléklet tartalmazza a bevételeket, az 5.
számú melléklet pedig a kiadásokat, az összes többi melléklet pedig összességében. Ezt ugyanúgy a 2.
számú mellékletnek az első oldalán meg lehet találni, ezek a helyi adók.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Köszöni szépen. És még az 5. számú mellékletnél lenne kérdése. A
tárgyi eszközök felújítására nem tettek be semmiféle költséget? Vagy rosszul látja.

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző: A kiadások is úgy vannak, hogy vannak olyanok, amik régen
szakfeladatok voltak, most kormányzati funkciók, és ez az igazgatási kormányzati funkció. Tehát ezen a
funkción, az igazgatáson, amin a polgármester és képviselők bére van, a hivatali működés, mármint a
balatonrendesi önkormányzat működése, és ezen a jogcímen itt nem lett felújítás betervezve. A 7. számú
mellékletet kellene megnézni.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Igen ide a játszótér és a közvilágítás korszerűsítése van betervezve. Ő
itt arra gondolt, hogy mi van akkor, ha például egy fűnyírót kell venni. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző: Az kis értékű tárgyi eszköz. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: A kiadási oldalon az év végi támogatást, azt ki kapja?

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző: Az a nyugdíjasok támogatása.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Valakinek még kérdése,  hozzászólása  van még ezzel  kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a költségvetést el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
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TESTÜLETÉNEK

1/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezen a napirendi ponton belül van még egy határozati javaslat az adósságot
keletkeztető és a saját bevételek állományáról. 

Fuchs Henrik, polgármester: Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2015. (II. 23.) 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/A.  §-a  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:
                                                              2015.  23.930 ezer Ft
                                                              2016.  10.450 ezer Ft
                                                              2017.  10.550 ezer Ft

   2018.  10.550 ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2015. 0 Ft
                                                              2016. 0 Ft
                                                              2017. 0 Ft
                                                              2018. 0 Ft

II. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Mivel  tervezik  a  közvilágítás  korszerűsítését,  ezért  itt  egy  elvileg
egyszerű  közbeszerzést  kell tervezni,  mivel a  nettó  15  millió forintot  nem haladja meg.  Van-e  az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése valakinek? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Mire mondta a polgármester úr a nettó 15 millió forintot? Az árubeszerzés a
8 millió forintot meghaladja.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen elnézést.
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Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ennek a nettója kisebb, mint 15 millió forint, de túlnyomó része az eszközök
értéke  benne,  ezért  árubeszerzésnek gondolnák,  illetve az  a  közbeszerző,  is akivel már felvették  a
kapcsolatot ez ügyben, így mint árubeszerzés szerepel. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ha több kérdés, észrevétel nincs, akkor aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

A  2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi
CVIII.  törvény  33.§  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  Balatonrendes  Község
Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Megbízza a polgármestert,  hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett  fejlesztéseket, beruházásokat
kísérje figyelemmel.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: folyamatos

III. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szociális ellátások 
szabályozásáról szóló rendelet újra alkotása

Fuchs Henrik, polgármester:  Az anyagot  mindenki megkapta.  Mielőtt  kérdések merülnének fel az
előterjesztéssel kapcsolatban, felkérné az aljegyzőasszonyt, hogy pár szóban egészítse ki a leírtakat.

Tóthné Titz Éva, aljegyző: Annyit szeretne elmondani, hogy azok a százalékok és összeghatárok, amik
a  rendelet  tervezetben szerepelnek,  azok  szerepelnek a  jelenleg hatályos  rendeletben is,  mivel nem
kapott  jelzést  ellenkező dolgokról.  Ugyanúgy a közgyógyellátásnál a gyógyszer  támogatásnál ugyan
azokat  az  arányokat  próbálta  beépíteni.  Ami nem volt  az  előző  rendeletben,  az  a  lakásfenntartási
támogatás,  azt  másként  szabályozta  a  törvény,  az  eddig  jegyzői  hatáskörben  volt,  és  jövedelem
feltételeknek kellett megfelelni, itt  alapból minden településnél arra jutottak,  hogy a jövedelem határt
57.000  forintban állapították  meg.  Egy  kicsit  lejjebb vitték,  mert  71.250  forint  volt,  és  most  azt
mondanák, hogy 57.000 forint, és két jövedelem kategóriát terveztek be, ott  lehet mérlegelni, hogy az
alacsonyabb jövedelműek egy kicsit többet,  a magasabb jövedelműek egy kicsit kevesebbet kapjanak.
Ezeken a számokon lehet változtatni, tehát ezek nem voltak az előző rendeletben, ezek új számok. Amit
még  szeretne  gyorsan  elmondani,  hogy más  településeken kérésként  merült  fel az,  hogy legyen a
temetési támogatásnál egy olyan kategória, hogy Balatonrendesen úgy volt tavaly, hogy mindegy volt,
hogy a balatonrendesi állandó lakosnak az itt  élő,  vagy más településen élő hozzátartozóját  temette
ugyanannyit  kapott.  Van  egy olyan alternatív  lehetőség,  ha  úgy akarja  a  testület,  akkor  lehet  azt
mondani, hogy a balatonrendesi állandó lakos más településen élő hozzátartozóját  temeti,  akkor  20
százalék, ha a balalatonrendesi hozzátartozóját temeti, akkor pedig egy kicsit többet adnak. Eldöntheti
tehát  a  testület,  hogy szeretnének-e differenciálni e  tekintetben,  vagy mindenki ugyanannyit kapjon.
Szerinte,  ha a testület  úgy dönt,  lehetne a másik érték 25 %. Ha már az összeghatároknál tartanak,
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annyit  szeretne  még  elmondani,  hogy a  gyógyszertámogatásra  3.000  forintot  írt,  de  ezen  is  lehet
változtatni,  illetve az ápolási díj, ami szintén a rendeleti hatáskörben volt,  ott  pedig 25.000 forintot
gondoltak, eddig ugye 23.600 forint volt a kötelező méltányos ápolási díj, amit kellett adni, ez ugye
jogviszonyt keletkeztetett,  sokáig nem tudták, hogy mi lesz ezzel a jogviszony kérdéssel e tekintetben,
mert a törvény megszüntette ezt a méltányos ápolási díjat, viszont van egy kormányrendelet tervezet,
amiből arra következtetnek, ha testület szabályozza települési támogatásként továbbra is ezt az ápolásra
adható támogatást, és legalább olyan összegben, mint ahogy az előzőekben volt, akkor továbbiakban is
jogviszonynak minősül, ha ezt a kormányrendelet elfogadják. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Azt szeretné megkérdezni, hogy most mennyi az öregségi nyugdíj?

Tóthné Titz Éva, aljegyző: 28.500 forint. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ő a rendkívüli települési támogatás mértékén szeretne emelni. Az 10.000
forint a tervezet szerint, ő javasolná, hogy emeljék fel 30.000 forintra.

Tóthné Titz Éva, aljegyző: Eszébe jutott még, hogy az előző rendeletben nem tudja, hogy szerepelt-e,
de ahol tudták, ott  beépítették mint jogosultsági feltételt, hogy akik munka nélkül vannak, tehát nincs
jövedelmük, azoknak legalább igazolniuk kell azt, hogy a munkaügyi központban regisztráltak. És még
egy fontos dolog a hatásköröknél, a rendelet tervezetben úgy szerepel, hogy a testület minden hatáskört
átruház a polgármesterre.  Nem csak azokat  a hatásköröket,  amit a rendelet konkrétan leszabályoz, a
jövedelmi határoktól függő és független támogatások, viszont van a rendkívüli települési támogatás, ami
elég széles lehetőséget biztosít mérlegelésre a jelenlegi rendeletben, tehát el lehet tőle térni, bizonyos
esetekben az összegtől,  a feltételeknek ha nem felel meg, akkor  is adható,  tehát  azért  itt  elég nagy
mérlegelési jogkör van. A rendelet tervezet alapból úgy tartalmazza, hogy a polgármester jár el. Ez egy
fontos  kérdés,  hogy a  testület  így szeretné,  vagy meg  kívánja magának tartani  ezt  a  hatáskört,  a
hatékonysága a polgármesternél gyorsabb ügyintézést  tesz lehetővé,  viszont ezt  a testületnek el kell
dönteni, hogy átadja ezt a polgármesternek vagy nem.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Szerinte maradjon polgármesteri hatáskörben. A temetési támogatás
kérdését viszont még nem zárták le. Az hogy legyen?

Fuchs  Henrik,  polgármester: Nem  feltétlenül,  hogy  itt  temessék,  csak  amit  említett  az
aljegyzőasszony, hogy ez az az eset, amikor balatonrendesi a temettető, de akit eltemet hozzátartozó, az
nem. 

Tóthné Titz Éva, aljegyző: Tehát  az alap az a 20%, amikor balatonrendesi az eltemettető,  és nem
vizsgálják, hogy az elhunyt hol lakott.  A második eset, amikor balatonrendesi az eltemettető,  és azt is
vizsgálják, hogy az elhunyt balatonrendesi, akkor lenne például 5%-al magasabb. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Ez nem rossz ötlet.

Tóthné  Titz  Éva,  aljegyző: Akkor  maradjon  úgy,  ahogy  az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  a
balatonrendesi lakos bárhol van a hozzátartozó 20%, ha balatonrendesi a lakos és az elhunyt is, akkor
25%.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen. Akkor az előterjesztéshez képesti változások,  hogy a települési
támogatás mértékét, a maximumot 30.000 forintra változtatják. Aki ezzel a módosítással a rendeletet el
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.  
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról

IV.  A temetőről és a  temetkezésről szóló 19/2013.  (XI.  12.)  önkormányzati  rendelet  és a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 13/2014. (XII. 05.) önkormányzati
rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester:  Az anyagot mindenki megkapta. Az előterjesztésben le van írva, hogy
miért van erre szükség. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? Amennyiben nincs, aki
a rendelet módosítást el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2003. (XI. 12.) önkormányzati rendelete és a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 13/2014. (XII. 05.) önkormányzati

rendelete módosításáról

V. 2015. évi rendezvényterv

Fuchs Henrik, polgármester:  Ezzel kapcsolatban annyi kiegészíteni valója lenne, akkor  nem jutott
eszébe,  hogy  csináltattak  egy  emlékművet  a  hősi  halottaknak,  javasolná,  hogy  tegyenek  be  egy
koszorúzást, annak az időpontját határozzák meg. Véleménye szerint legyen november 20-a 15:00 óra
az erre  fordítandó minimális összeget  pedig a többi rendezvényből megspórolják.  Aki az elhangzott
módosítással a rendezvénytervet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

2015. évi rendezvénytervről
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi rendezvénytervezetet elfogadja.

VI. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az anyagot  mindenki megkapta.  Ő  javasolná,  hogy a  polgármester
szabadságát a következők szerint határozzák meg, júliusban 10 nap, augusztusban 10 nap, decemberben
8 nap, márciustól a fennmaradó hónapokra pedig 3 nap. Aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással
szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

A polgármester 2015. évi szabadsága ütemezéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik,  polgármester  2015.  évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- július hónapban 10 nap
- augusztus hónapban 10 nap
- december hónapban 8 nap
- március, április, május, június, szeptember, október és november hónapokban havi 3 nap. 

VII. Alapítványok, egyesületek 2014. évi támogatásának elszámolása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az  előterjesztést  mindenki  megkapta,  a  támogatások  elszámolása
megtörtént. Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? Amennyiben nincs, aki a Nők a
Balatonért Egyesület támogatásának az elszámolását el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Nők a Balatonért Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évben a Nők a Balatonért Egyesület
részéről nyújtott, támogatások elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal
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Fuchs Henrik, polgármester: Aki a Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület támogatásának
az elszámolását el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évben  a  Rozmaring  Ág
Balatonrendes Jövőjéért  Egyesület  részéről nyújtott,  támogatások  elszámolásáról szóló beszámolóját
megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs Henrik, polgármester: Aki az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatásának az elszámolását
el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évben az Ábrahámhegy Polgárőr
Egyesület részéről nyújtott, támogatások elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

VIII. Alapítványok támogatási kérelme

Fuchs Henrik, polgármester: Ha jól látta az előterjesztést, egy helyről nem érkezett még támogatási
kérelem.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: A Rozmaring Ág Egyesülettől ha minden igaz. 

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, de velük mindenképpen számolnak.
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Dr.  Szabó Tímea,  jegyző: Ha  benyújtják,  a  következő  ülésen tudnak  róla  dönteni.  Csak akkor  a
keretnél úgy kell gazdálkodni, hogy jusson nekik is. 

Fuchs Henrik,  polgármester: Igen.  A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  esetében
kellene valami elhatározásra jutni, hogy támogassák, vagy nem támogassák őket.  Ezzel kapcsolatban
kinek mi a véleménye? Kívánják-e támogatni őket, ha igen mekkora összegben? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igazából az a jó, ha nincsen rájuk szükség.

Fuchs Henrik, polgármester: Eddig nem volt jellemző, bár soha nem lehet tudni. A 71-es számú út
miatt azért  előfordulhatnak olyan esetek, amiért szükség lehet rájuk. Ő úgy gondolja, ha esetleg úgy
dönt  a  testület,  hogy támogatja őket,  semmiképpen ne osszák fel első  körben a  támogatásra  szánt
összeget, hogy legyen lehetőség a későbbiekben is támogatást nyújtani. Ő el tud képzelni egy pár ezer
forintos támogatást.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Ő olyan 10.000 forintra gondolna.

Fuchs Henrik, polgármester: Ő olyan 5.000 forintra gondolt, inkább a helyi egyesületeket támogassa
az önkormányzat. Ott viszont az egységes támogatásban gondolkodik a Polgárőr Egyesület, a NABE és
a Rozmaring Ág Egyesület esetében, az utóbbinak igaz még nem érkezett be a kérelme. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Ő ezt azért nem tartja annyira jó dolognak, mert azért ezek mégis
csak helyi csoportok, mégis csak a faluért tesznek sok mindent, ő nem mondja, hogy a polgárőrök nem
védik őket, de onnan is kapnak támogatást, ezért ő ezt nem tartja helyesnek. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ezzel természetesen nincs semmi baj, mindenkinek van véleménye, de ők
is civil szervezetek.

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  A balatonrendesi egyesületek sem kapnak máshonnan támogatást.
Bár a NABE a központtól kap egy kis támogatást. 

Fuchs Henrik, polgármester: Javasol a Katasztrófavédelemnek 5.000 forint a támogatás. Aki egyetért
azzal, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 5.000 forintos támogatást adjanak,
kézfeltartással szavazzon.  

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság-ot, (Székhely: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) egyszeri 5.000 Ft-tal,
azaz ötezer forinttal támogatja.  
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A  támogatás  kifizetése  egy  összegben  utalással  történik  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság bankszámlája javára. 

A támogatás célja: Az Igazgatóság működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
A   Veszprém Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság  a  támogatásról  2016.  január  31.-ig  köteles
elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója:  032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Igazgatósággal. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

Fuchs Henrik, polgármester: Ő úgy gondolja, hogy 50-50 ezer forinttal támogassák az egyesületeket,
mert akkor még így is marad 25.000 forint arra, ha a későbbiekben valaki még szeretne támogatást kérni
az önkormányzattól. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: A két helyi egyesületnek?

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, meg a Polgárőr Egyesületnek is, már csak azért is, mert volt két
olyan év, amikor mindenféle támogatás nélkül is ellátták a polgárőr szolgálatot Balatonrendesen. Meg
úgy gondolja, hogy egyre inkább szükség van rájuk. Szeretné kihangsúlyozni, hogy ez csak javaslat.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Részéről ez a javaslat teljesen elfogadható.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Így ő is el tudja fogadni. Ő azt hitte, hogy abból az összegből lesz
még elvonva.

Fuchs Henrik, polgármester: Nem. Jelen állás szerint 75.000 forint maradna támogatásra, de 50.000
forintot terveznek még adni a Rozmaring Ág Egyesület részére, ha beadja a kérelm,et és a 25.000 forint
maradjon fent, ha valaki még nyújt be kérelmet. Aki el tudja fogadni, hogy a Nők a Balatonért Egyesület
Balatonrendesi Csoportját 50.000 forinttal támogassák, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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11/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Nők A Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja  támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.)  alapján elhatározza,  hogy a Nők A Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi Csoportját   (Székhely:
8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 8.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri 50.000 Ft-tal, azaz ötvenezer
forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben pénztári kifizetéssel történik az Egyesület  pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:   011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

Fuchs Henrik, polgármester: Aki eltudja fogadni, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet 50.000
forinttal támogassa az önkormányzat, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2015. (II. 23.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) alapján elhatározza,  hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet  (székhely: 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi  u.  13.)  (a  továbbiakban:  Egyesület)  egyszeri  50.000  Ft-tal,  azaz  ötvenezer  forinttal
támogatja.  
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület bankszámlája javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról  2016. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

IX. Vegyes ügyek

Fuchs Henrik, polgármester: A telekmegosztással kapcsolatban visszajelzett már a Gyámhivatal?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Még nem jelzett vissza semmit. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Szeretné  kezdeményezni,  hogy a  képviselő-testület  tervezzen egy
település bejárást annak érdekében, hogy felmérjék az önkormányzati ingatlanok állapotát, állagmegóvás
és felújítás céljából, valamint szeretné javasolni, hogy a temetőbe helyezzenek ki öntöző kannákat, mert
sokan flakonokban hordják a vizet. Szintén megoldást kellene találni a rossz állapotban levő hirdetőtábla
cseréjére. 

Fuchs Henrik,  polgármester: Köszöni szépen az  alpolgármester  asszony felvetését,  mindenképpen
körbe járják a települést, ő is tervezte, hiszen több olyan dolog, amire ráfér már a javítás, de egy részük
már folyamatban van. Valakinek van még javaslata, megbeszélni valója, vegyes ügyek keretében? Mivel
több kérdés, hozzászólás nem hangzott  el, megköszöni a részvételt, mindenki részéről, az ülést 11:30
órakor bezárta. 

Kmft.

            Fuchs Henrik                                                                          Dr. Szabó Tímea
            polgármester                                                                                     jegyző
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