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

Szám:  212-10/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2017. augusztus 2. napján 10:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház könyvtár helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester

            Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő
Piros Zita képviselő

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés sürgősséggel történt összehívásának az oka,
hogy a napirendek tekintetében szükséges a döntés mielőbbi meghozatala. Kéri, aki a meghívó szerinti
napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

72/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA

A 2017. augusztus 2-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. augusztus
2-i rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Balatonrendes község településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet megalkotására és főépítész alkalmazására árajánlat elbírálása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. A  helyi  népszavazás  kezdeményezéséhez  szükséges  választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő
részmunkaidős munkavállalóval
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I.   Balatonrendes  község  településképi  arculati  kézikönyv  és  a  településképi  rendelet
megalkotásának árajánlat elbírálása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  megküldött  előterjesztésben  szerepel  Nemesi  Lajos  okleveles
építészmérnök  árajánlata  az  arculati  kézkönyv  elkészítésére.  Ez  egy komplett,  mindenre  kiterjedő
ajánlat.  A mai nap  folyamán egyeztetés  alapján annyiban módosulna  ez  az  ajánlat,  hogy a  feladat
elvégzését  2017.  december  31-re  tudná  vállalni,  tehát  az  ajánlathoz  képest  korábbi  határidőre.
Szerencsés az ajánlat, hogy ÁFA-t nem kell fizetni. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés az ajánlattal kapcsolatban?

Kérdés nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: amennyiben nincs kérdés, akkor az előterjesztésben szerepeltek szerint
tenné fel szavazásra azzal a módosítással, hogy a feladat elvégzését 2017. december 31-re vállalja. Aki
így el tudja fogadni az ajánlatot, azt kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

73/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA
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Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának árajánlat elbírálása

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet megalkotása érdekében beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület megbízza Nemesi Lajos okleveles építészmérnököt (8248 Nemesvámos, Kossuth
u. 374.) a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet megalkotására, valamint
a főépítészi feladatok ellátására az ajánlatában szereplő 1.000.000.-  Ft díjért,  2017. december 31-ei
elkészítési határidővel.

Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal  

II.  A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: ez az anyag is a Településképi arculati kézikönyvhöz kapcsolódik, erről
igazán sokat nem érdemes vitázni. A maga részéről javasolja elfogadásra. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: kiegészítésként elmondja, hogy ez egy minisztériumtól
kapott  mintarendelet  alapján készült,  ez egy jó szakmai előkészítéssel készített  eljárási rendelet,  ami
nemcsak erre a településarculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére vonatkozik, hanem
majd a HÉSZ és ilyen típusú rendeletek eljárására és az egyeztetési eljárására is. A     mintarendelethez
képest annyiban nyúltak hozzá,  hogy a fórumok esetében 4 volt megjelölve, a 4.  a helyi lap, amely
Balatonrendes esetében nem releváns, így az kivételre került.  Így a három maradt  benne. Ami még
fontos,  hogy a  fórum összehívásának  a  rendjét  a  mintarendelet  úgy tartalmazta  ajánlatként,  hogy
visszahivatkozott  az  SZMSZ-re,  hogy  a  fórum  összehívása  az  SZMSZ  szerint  történik,  viszont
Balatonrendes  SZMSZ-ében  nincs  a  fórumról  semmi,  nem tartalmazza  a  fórum összehívásának  a
szabályait, ezért áthidalva ezt a kérdést, a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokra utal vissza a fórum
összehívásánál. Azt tudni kell, hogy a közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, ezért minden esetben,
amikor a fórum összehívásra kerül, a testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni és
ezen belül fog a fórum lezajlódni, amit egyébként jellemzően most a főépítész koordinál. Ennyivel lesz
egy kicsit kötöttebb,  határozatképesnek kell lennie a Testületnek ezen a fórumon és rendes testületi
jegyzőkönyv készül róla. Ennyi módosítás történt.

Kuti Istvánné, alpolgármester: ennek a változásnak a keretében a HÉSZ-t is változtatni fogják vagy
azt nem?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  nem  a  partnerségi  rendelet  miatt,  hanem  a
településképi rendelet miatt, ami ennek folyamán elkészül, ott viszont a HÉSZ-re is kihatással van, de az
majd a következő lépés lesz. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester: jelen állás szerint  még az  arculati  kézikönyveknek kell idomulnia a
HÉSZ-hez, de aztán van, amiben nem. Valamilyen változtatás biztosan lesz a HÉSZ-ben. 

Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs Henrik polgármester: amennyiben nincs kérdés, észrevétel, aki a rendelettervezet elfogadásával
egyetért az elhangzottak alapján, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2017. (VIII. 07.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól

III. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Fuchs Henrik, polgármester: a rendelet megalkotása kötelező. Itt,  mivel a település lélekszáma nem
magas, ezért a maga részéről 25%-ot javasol megállapítani. 
Kinek van kérdése, eltérő javaslata?

Kérdés, javaslat nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: ha nincs más javaslat, akkor javasolja a rendelet elfogadását 25%-kal
meghatározni. Aki a rendelettervezet elfogadásával így egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2017. (VIII. 07.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
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IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létszámának  bővítése  egy  fő
részmunkaidős munkavállalóval

Fuchs Henrik, polgármester: az együttes ülésen szó volt már róla, ahol már hoztak egy döntést. Itt
arról  van  szó,  hogy Balatonhenye kezdeményezte  egy fő  részmunkaidős  felvételét,  akinek a  bérét
Balatonhenye fizetné.  
Kérdezi, hogy kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Kéri, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni,
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

74/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítéséhez szükséges költségek biztosításáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata jóváhagyja, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
létszáma az adóigazgatás területén jelentkező többlet feladatok, így különösen új adónem bevezetése,
fokozott  adóügyi ellenőrzések, kintlévőségek behajtása céljából 1 fő négy órás adóügyi ügyintézővel,
határozott időre (2017. augusztus 1. napjától 2018. december 31. napjáig) bővítésre kerüljön.

A Képviselő-testület  elfogadja,  hogy a  létszámbővítéssel járó  költségeket  (munkabér  +  járulékai)  a
Közös  Hivatal  költségvetése  részére  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
biztosítja, oly módon, hogy Balatonrendes Község Önkormányzatának többletkiadása nem keletkezik. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. augusztus 31.

V.  Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat

Fuchs Henrik, polgármester:  az idei évben előbb kell dönteni a szociális célú tűzifa vásárláshoz a
pályázaton való részvételről. Balatonrendes esetében 20 m3-t igényelhet az Önkormányzat. Javasolja a
pályázat benyújtását, az igénylést. 
Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele?
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: az előterjesztésben volt egy elütési hiba a rögzítési
határidőnél nem augusztus 15., hanem augusztus 25. határidő. A pályázati kiírásban ez az augusztus 25.
szerepel. Balatonrendes abban a helyzetben van, hogy nem szükséges önerő biztosítása ehhez, csak a
szállítási költségeket  kell az  önkormányzatnak  állnia.  Ezt  csak  azért  mondja el,  mert  nem minden
településen van ez így, kevés település az, ahol nem kell önerőt biztosítani. 

Fuchs Henrik, polgármester: a szállítási költség sem kevés igazán. Javasolja a pályázat beadását, aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

75/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a települési önkormányzatok  szociális célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás  alapján  szociális  célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 20 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára,
melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot
terhelik.
 
A pályázatban vállalt  szállítás költségeit  a  Képviselő-testület  Balatonrendes  Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott
tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület  a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt
nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázati  adatlap  aláírására  és  a  pályázat
benyújtására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

Fuchs Henrik, polgármester: több napirend nem lévén megköszöni mindenki részéről a megjelenést, és
az ülést 10:24 órakor bezárta.

Kmft.
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                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                     jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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