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

Szám: 212-12/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2017.  szeptember  19. napján
10:00 órakor megtartott 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
Piros Zita képviselő

                          
 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző
Makra Attila PS Projekt Kft. képviseletében

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester:  tisztelettel köszönti a megjelenteket.  Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Perger János képviselő jelezte, hogy az
ülésen nem tud részt venni. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg azzal a kiegészítéssel, hogy 9.
napirendi  pontként  kerüljön  megtárgyalásra  a  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola
körzethatárának véleményezése, 10. napirendi pontként a Konzorciumi tagként való részvétel Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata pályázatában, valamint 11. napirendi pontként Balatonrendes közvilágítás
korszerűsítésére érkezett  ajánlat megvitatása. Aki a napirendi pontokat  ezzel a kiegészítéssel el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA
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A 2017. szeptember 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember
19-i  ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. A 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. Tájékoztatás a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

IV. A Helyi esélyegyenlőségi program kötelező felülvizsgálata
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V. A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozás (2018. évre)  
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VI. Víziközmű  szolgáltatás  2018-2032.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési
Tervének elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VII. A Balatonrendes 017. hrsz-ú közút elnevezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VIII.  Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

IX.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

X.  Konzorciumi tagként való részvétel Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
pályázatában
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

XI. Balatonrendes közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlat megvitatása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

XII.  Vegyes ügyek

Fuchs Henrik, polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja, hogy tárgyalják meg a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést.  Kérdése,  hozzászólása  van  ezzel
kapcsolatban valakinek? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás,  úgy,  aki a  jelentést  el  tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

78/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

I. A 2017. évi költségvetés módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, részletesen kidolgozott.  Kérdezi, hogy
az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, úgy a módosítást  elfogadásra javasolja.
Kéri  a  költségvetés  módosításának  elfogadásáról  szóló  rendelettervezet  elfogadását.  Aki  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

12/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló 
2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

II.  Tájékoztatás a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről

Fuchs Henrik, polgármester: kérdezi, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e valami kiegészítés?
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nincs, de ha kérdés van szívesen válaszol. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Előírás, hogy a nyitva tartásnak kint kell lenni. Ez hogyan megoldható
ennél a temetőnél? – mert ugye nincs rajta se kapu, se ember, aki itt majd ki-be csukja a kaput. Egy
abszolút nonszensznek tartja, hogy egyáltalán ilyet bele kell írni. Révfülöpön látja, hogy van nyitva tartás
kifüggesztve, sőt most már a parcellák elhelyezése is kint van, de ott valóban van valaki, aki becsukja a
temető kaput és kinyitja. Itt  ebben az esetben abszolút értelmetlen. Hova fogják kitenni a temetőbe a
nyitvatartási időt? A ravatalozóra? Ez, amit itt meg fognak szavazni, egy felesleges dolog.

Fuchs Henrik, polgármester: Valószínű igen, oda fogják kihelyezni a táblát. Ez is egy ilyen törvényi
megfelelés.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Törvényi előírás, és törvényi előírás az is, hogy be kell
keríteni a temetőt.  Abból indul ki a törvényhozó, hogy a temetőt  be kell keríteni. Ez egy tájékoztató,
hogy  milyen  ellenőrzés  volt,  mik  változtak  és  tudja  a  Képviselő-testület,  hogy  mi  az  elvárás.  A
következő napirendnél majd lesz egy javaslata. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Elég  érdekes  helyzetben  van  a  temetőjük,  mert  jellemzően
magánterületek határolják le. Két irány van, ahol ez nem áll fenn, az egyik az egy közút, a másik is egy
közúttal érintett szakasza. Ettől függetlenül a temetőbe gyalogosan lehet csak bejutni, gépjárművel csak
abban az  esetben,  ha  megkeresik az  Önkormányzatot,  ami általában akkor  fordul elő,  ha  sírköves
szeretne bejutni, illetve temetés idejére. Itt  egy sorompó van, ami helyén korábban kapu volt,  de ez
átalakításra került és már csak sorompó van. De tényleg inkább ezt a tájékoztatást fogadják el, aztán
majd a következő napirendnél döntsenek a nyitva tartásról.
Aki  a  temetővel  kapcsolatos  ellenőrzésről  szóló  tájékoztatást  el  tudja  fogadni,  az  kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

79/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos ellenőrzésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről szóló
tájékoztatót elfogadja.

III.A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
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Fuchs Henrik, polgármester: Most konkrétan az előző napirendnél említett nyitvatartási időt kellene
meghatározni a temető esetében. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez is előírás, hogy a rendeletnek is tartalmaznia kell a
nyitva tartást, ennek szeretnének megfelelni. Az előterjesztés elkészülte után felmerült egy olyan ötlet,
hogy ugyan itt a javaslatba azt került be, hogy a köztemető 8 órától 20 óráig látogatható, de mi lenne, ha
azokon a településeken, ahol jelenleg nincs körbe kerítve a temető és nincs kapu, ahova ezt ki lehetne
rakni  és  érvényt  lehet  szerezni  ennek  a  nyitva  tartásnak,  ott  lehet,  hogy  célszerű  lenne  úgy
megfogalmazni, hogy „A köztemető  korlátozás nélkül látogatható.”  Mégis szabályozva van, de nem
mondják ki, hogy ettől-eddig lehet csak. Így a nyitva tartás gyakorlatilag szabályozva van. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Helyesebben talán  úgy lehetne  megfogalmazni,  hogy „A köztemető
korlátozási idő nélkül látogatható.” Ennek van értelme és ezt célszerű lenne a ravatalozóra kihelyezni.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Akkor legyen így, ahogy Polgármester úr javasolta.

Fuchs Henrik, polgármester: A rendelet módosítást az elhangzott javaslat alapján tenné fel szavazásra,
aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

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

IV.  A Helyi esélyegyenlőségi program kötelező felülvizsgálata

Fuchs Henrik, polgármester:  Kötelező felülvizsgálatról beszélnek, ami megtörtént,  módosítani nem
kívánják, ezért javasolja a változatlan formában történő jóváhagyást. Kérdezi, hogy kérdése, észrevétele
van-e valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Helyesbítésként elmondja, hogy az előterjesztés első
mondatában rosszul szerepel a határozati hivatkozás, a helyes határozat dátuma 101/2013. (XI. 25.). Itt
elírás történt. 

Fuchs Henrik, polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

80/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

A Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját
áttekintette.  Az áttekintést követően a HEP nem változott,  az intézkedések időarányos megvalósulása
megtörtént, azokat a képviselő-testület elfogadta, a HEP-et változatlan formában jóváhagyja

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  áttekintésről  hozott  határozatot  küldje  meg  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége (8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány
2.) számára. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

V.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
(2018. évre)

Fuchs Henrik, polgármester: Javasolja a korábbiakhoz hasonlóan a csatlakozást. Kérdezi, kinek van
kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel,  akkor  aki  elfogadja  az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

81/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 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 2018. évi fordulójához. 
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Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2018.  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: 2017. október 2.

Fuchs Henrik, polgármester: kéri, aki elfogadja a pályázati kiírások jóváhagyását, az kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2017. (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: 2017. október 3. 

VI.   Víziközmű szolgáltatás  2018-2032.  évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési  Tervének
elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdése, észrevétele van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Nem támogatják az út ügyet?

Fuchs Henrik, polgármester: Még próbálnak az ügyben futni köröket, de egyenlőre nem. 
Javasolja az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Aki ezzel  egyetért,  kézfeltartással
jelezze. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

83/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Balatonrendes a DRV_S_222 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő
fejlesztési terv elfogadásáról valamint a 2018. évi munkálatok megrendeléséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_S_222  kódszámú
Balatonrendes  település  Ellátásért  Felelőse  a  Regionális  Vízmű  Zrt.  által  2018  –  2032  időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_S_222  kódszámú
Balatonrendes település Ellátásért  Felelőse a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott,  2018.  évre
vonatkozó  munkálatokat  a  DRV Zrt-től  megrendeli (rendkívüli helyzetből adódó  azonnali feladatok
elvégzésére a költségkeret 15%-ig: 410 000 Ft).

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

VII.  A Balatonrendes 017. hrsz-ú közút elnevezése

Fuchs Henrik, polgármester: A Testület részéről ez egyértelmű, ezt már egyszer eldöntötték.  Nem
érkezett  semmiféle észrevétel,  így továbbra is javasolná,  hogy az út  Kerekes domb dűlőnek legyen
elnevezve az előterjesztés szerint. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

84/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

A Balatonrendes külterület 017. helyrajzi számú közút elnevezéséről 

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes külterület  017.  helyrajzi
számú közutat Kerekes domb dűlőnek nevezi el.

A változás 2017. október 1. napján lép hatályba. 
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A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy gondoskodjon  a  változás  címnyilvántartásban  történő
átvezetéséről,  az elnevezés hatályba lépését  követően az érintett  közterületen lakcímmel rendelkező
személyek, az érintett ingatlantulajdonosok, továbbá az illetékes hatóságok értesítéséről és a házszámok
megállapításáról.  

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Határidő: 
- a döntés közzétételére, valamint a változás címnyilvántartásban történő átvezetésére: 2017. október  
  15.
- a változás hatályba lépését követő feladatok tekintetében: 2017. október 30.

VIII.  Polgármester illetményének megállapítása

Fuchs Henrik, polgármester: Igazából itt is egy törvényi megfelelésről van szó, száz forintra kerekítve
kell az illetményt megállapítani. Mivel korábban nem így volt, ezért van szükség az új döntésre. Javasolja
a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

85/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

A polgármester illetményének megállapításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs Henrik,  polgármester  illetményét  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.
§ (5) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 299.200 Ft-ban állapítja meg. 
A polgármester  az  Mötv.  71.  §  (6)  bekezdése  alapján havonta  44.873  Ft  –  illetménye 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel történő
kifizetése iránt.

Felelős: Kuti Istvánné, alpolgármester
Határidő: azonnal

IX. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Mindig is Révfülöp volt  meghatározva  jellemzően,  a  balatonrendesi
gyerekek oda jártak többséggel iskolába. Javasolja a révfülöpi iskolát elfogadásra. 
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Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatala által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat
meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: elfogadja.
Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település  jegyzőjének
nyilvántartásában  Balatonrendesen  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a  polgármestert,  hogy a  határozatot  a  Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala részére küldje meg.

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

X.  Konzorciumi  tagként  való  részvétel  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata
pályázatában

Fuchs Henrik, polgármester: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata pályázatot  nyújtott  be erő-  és
munkagép beszerzésére, melyen egy MTZ Traktort  pályázott meg. Ebben a pályázatban szeretne részt
venni Balatonrendes is és 50.000.- Ft önerőt biztosítana. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e esetleg
kérdés?

Kuti Istvánné, alpolgármester: Erről akkor születik egy konzorciumi szerződés Révfülöppel, amiben
leírásra került, hogy Balatonrendes havas útjait alkalomadtán letisztítják?

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, egy megállapodást fognak kötni. 
Javasolja  a  kiosztott  határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint  50.000.-  Ft  önerőt  biztosít
Balatonrendes Község Önkormányzata Révfülöp gesztor  település pályázat  benyújtásához.  Aki ezzel
egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Konzorciumi tagként való részvételről Révfülöp Nagyközség Önkormányzata pályázatában 
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Széchenyi  2020
pályázati  rendszer  keretében  a  vidéki  térségek  kisméretű  infrastruktúrájának  és  alapvető
szolgáltatásainak  fejlesztésére  kiírt  „Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése,  önkormányzati  utak
kezeléséhez,  állapotjavításához,  karbantartásához  szükséges  erő-és  munkagépek  beszerzése.”,  VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16.  kódszámú pályázaton  konzorciumi tagként  Balatonrendes  Község  Önkormányzata
részt vegyen.
A pályázatot gesztor településként Révfülöp Nagyközség Önkormányzata nyújtja be.
A két település konzorciumában megvalósuló erő és munkagép /MTZ 320.4 típusú traktor és tartozékai/
beszerzésének bruttó  elszámolható költsége: 7.467.600 Ft. Az igényelt támogatás ebből 5.600.700 Ft
(75  %),  a  szükséges  önerő  1.866.900  Ft  (25  %),  amelyhez  Balatonrendes  község  a  konzorcium
tagjaként 50.000 Ft önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés tartalék keret terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  azonnal

XI.  Balatonrendes közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlat megvitatása

Fuchs Henrik, polgármester: Tisztelettel köszönti Makra Attila urat a PS Projekt Kft. képviseletében.
Édesapjával  már  korábban  egyeztetett,  illetve  most  már  a  Képviselő-testület  is  ismeri  a  cég  által
megküldött ajánlatot, melyet testületi fórum keretében átbeszéltek. Az ajánlatban egy-két helyen még az
eredeti 12 év szerepel, most annyi a változás, hogy mivel kiegészült ez az ajánlat a napelemekkel is, így
180 hónapra, 15 évre módosul az ajánlat. A lényegi helyeken szerepel a 15 év. 
Kérdezi, hogy kívánja-e az ajánlatot kiegészíteni?

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Pár szóban összefoglalná. Cégük most már évtizedes
múltra  visszatekintve  ilyen  projektekkel  foglalkozik,  ami  azt  jelenti,  hogy  energiamegtakarító
beruházásokat  végeznek  leginkább  önkormányzatok  részére.  Mégpedig  úgy,  hogy  ha  lehet,  az
önkormányzatoknak  ne  kerüljön  forrásába,  hiszen  az  Önkormányzatoknak  viszonylag  ritkán  van
lehetőségük  ilyesmire ekkora  összeget  költeniük,  meg  hát  mire  megtérül  maga  a  beruházás,  ezért
felesleges is erre saját erőt rááldozni. 
A közvilágítással kapcsolatban a jelenlegi régi, elavult közvilágítási lámpákat  cserélnék le új, Philips
típusú  lámpákra.  A 15  éves  szerződéses  idő  alatt  felszerelik  az  új  lámpákat,  megfinanszírozzák  a
beruházást,  átveszik az önkormányzattól a villamosenergia beszerzését a közvilágítás kapcsán, illetve
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üzemeltetik ezeket a lámpákat az Önkormányzatnak a teljes futamidő alatt. Ez alatt az önkormányzatnak
csak azt kell vállalnia, hogy fizeti az eddigi költségeket, ami eddig is volt a közvilágításon. 
Az egyeztetéseknek megfelelően a közvilágításra szeretnének napelemeket is feltenni, hogy a villamos
energia költség a 15 év elteltével gyakorlatilag kinullázódjon és onnantól kezdve csak a közvilágítás
üzemeltetési  költsége  maradjon,  illetve a  Polgármesteri  Hivatal  tetejére  is szeretnének  napelemeket
feltenni, hogy az itteni világítási és villamos energia költségeket  is a  lehető  legminimálisabb szintre
tudják redukálni. 
Azért  dolgoznak  Philips  típusú  lámpákkal,  mert  technológiailag  a  lehető  legmagasabb  színvonalat
képviselik, kapnak tőlük 10 év garanciát minden lámpára. Van még továbbá egy olyan garanciájuk, ami
azt mondja ki, hogy az elkövetkezendő 100.000 üzemóra alatt a fénykibocsátása a lámpának nem eshet
80% alá. Ez azt jelenti, ha alá esne, akkor automatikusan cserélik. 4.000 üzemóra van egy évben, ennyit
megy a közvilágítás, tehát azt jelenti, hogy 25 éven keresztül, ha bármikor ez a meghibásodás fennáll,
akkor  automatikusan cseregaranciát  biztosít  a  gyártó.  Természetesen  ezt  a  kis  cégektől  nem lehet
elvárni. 
A konstrukcióval kapcsolatban, vagy a hatástanulmányból ha bárki kérdezne, szívesen válaszol. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Egy hibabejelentés után mennyi az az idő, amit várni kell a cserére?

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Ha főútvonalon van a meghibásodás, akkor 48 óra, ha
gyalogátkelőhelynél, akkor ugyancsak 48 óra a javítási időtartam, ha mellékutcában van, akkor általában
2 hét, hogyha 1 db lámpa nem világít, ha 3-4 vagy több lámpa nem világít, akkor 4-5 nap. 

Fuchs Henrik, polgármester: Elvileg jelen állás szerint is így van az E.ON-nál.

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Az egyetlen amire nincs ráhatásuk, az az, amikor egy
egész  szakasz  kiesik,  mert  az  áramszolgáltatói  hiba szokott  lenni.  Ilyen esetben  az  Önkormányzat
bejelenti a hibát, a cég bejelenti az E.ON-nak és akkor az E.ON-nak van rá 48 órája, hogy megkezdje a
hiba elhárítását. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  A napelemek,  amik  felhelyezésre  kerülnek,  ezeknek  mennyi  a
garanciális idejük? 

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Az élettartamuk 30 év. A gyártó 5 vagy 10 év garanciát
ad rá. Itt is igyekeznek elérni a maximumot, amíg a szerződés él, addig ez is a cégük kockázata. Most
például a Samsung helyi kereskedő csapatával vannak szoros együttműködésben. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Az épület  biztosítását  ez  meghatározza?  Ez  a  sokféle különböző,
viharos időjárás miatt ez elvárás a cégeknek, akik vállalják a garanciát,  hogy másfajta biztosítást kell
kötni?

Makra Attila,  PS Projekt Kft.  képviseletében: A cégük köti a biztosítást,  mert  ez a tulajdonukba
marad a futamidő lejártáig. A lámpáknál is van biztosítás, el is várja a finanszírozó pénzintézet,  hogy
ezeket a biztosításokat megkössék. Rongálásra, elemi kárra, lopásra, ezekre mind biztosítva vannak ezek
az eszközök. 

Fuchs Henrik, polgármester: Az épület biztosítását ez nem befolyásolja. 
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Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Még azt kell tudni, hogy ami ajánlatot most letettek, az
egy szimpla megfeleltetés, a jelenlegi lámpákat megfeleltetik egy jövőbeni lámpáknak. Természetesen
készül  a  közvilágításról  egy terv,  amit  jóvá  kell hagynia az  Önkormányzatnak  is,  elsősorban  fény
technikailag az Önkormányzatnak kell jóváhagynia, hogy a megfelelő megvilágítottsági szint meglegyen.
Másrészt pedig az E.ON-nak kell jóváhagynia, hogy olyan lámpákat tesznek fel a hálózatra, amit ők
elfogadnak és ők bevizsgáltak. Csak az E.ON engedélyével tehetnek fel lámpákat. Ez a tervezés is olyan,
hogy ez is a cég költsége, az Önkormányzatot ez nem terheli. Ezt muszáj megcsinálni, mert ha 10 év
múlva bárki előveszi, hogy mi és hogy történt,  akkor  az Önkormányzat  is meg tudja mutatni, hogy
milyen volt a világítás, milyen lett betervezve és mi valósult meg. Előtte, utána mérési jegyzőkönyvek
készülnek a közvilágításról, hogy mennyi most a megvilágítás erőssége és mennyi lett  utána,  miután
elkészült  a  beruházás.  Ezt  dokumentációba  az  Önkormányzat  mind  megkapja.  Megvalósulási
dokumentáció, munkaterület átadások, műszaki ellenőrt alkalmaznak, aki a cégtől független. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Akkor  jelen állás szerint  a  Testületnek  az  az  elképzelése,  hogy ez
megvalósuljon. Amennyiben a Testület ma úgy határoz, hogy ezt meg kívánja valósítani a céggel, akkor
végleges  döntést  a  mai  nap  folyamán a  tervek  miatt  nem tudnak  hozni,  annyit  tudnak,  hogy ma
elhatározzák,  hogy ilyen  megvalósulás  formájában az  Önkormányzat  meg  kívánja  valósítani  ezt  a
fejlesztést a PS Projekt Kft-vel és ez még egy körben ide kerül. 

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Ezt a cég megcsinálja. A szerződést aláírják így, és
utána készül egy terv, ami lesz az alapja a megvalósuló beruházásnak, tehát ehhez nem kell már újabb
testületi ülés. De természetesen ez az Önkormányzat döntése. Van, ahol pl. Újhartyánban az volt, hogy
bármi módosítás esetén külön testületi ülés elé bevitték, van ahol azt mondták, hogy a polgármesterre
rábízták  és  onnantól  kezdve  polgármesteri  hatáskör  volt,  ha  valami  módosult  volna.  De  ez
önkormányzati  döntés.  Ha Polgármester  úr  azt  mondja a  későbbiekben, hogy ehhez kell a  Testület
jóváhagyása, akkor még egyszer be kell hozni a Testület elé. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ha a költségek módosulnának, akkor  mindenképpen Testület  elé kell
hozni.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Költségek akkor módosulhatnak, ha a terv mondjuk
több lámpát kíván meg.

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Akkor is módosulhat, illetve akkor, ha nem pontos az a
leltár, amit most megkaptak, ami alapján a hatástanulmányt elkészítették. Minden önkormányzatnál más
a  típus  is általában,  meg más a  darabszám is.  Újhartyánban 353 db lámpa volt  az  áramszolgáltató
nyilvántartásában, felmérték és kiderült, hogy 383 db van, tehát több, mint 10%-kal több lámpa volt a
hálózaton. Ők még kértek 50 db bővítést, így megnövekedett a lámpaszám.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: ez  egy  szolgáltatási  szerződés,  akkor  ez  nem
közbeszerzés köteles?

Makra  Attila,  PS  Projekt  Kft.  képviseletében:  Nem,  még  nem.  Nem  éri  el  a  közbeszerzési
értékhatárt.  Azt  szokták  csinálni  a  tervezésnél,  amikor  kijön  a  tervező,  akkor  szoktak  kérni  az
Önkormányzattól egy embert, akik végig megy a falun a tervezővel és megmondja, hogy mit, hogyan
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kellene és miért kellen máshogy, mint ami most van. Ilyenek lehetnek például, hogy tervben van, hogy 2
év múlva épül egy körforgalom, akkor oda már most olyan lámpákat raknak, hogy a körforgalomnak
megfeleljen, mert ha nem, akkor két év múlva építhetik át.  Például tudják, hogy meg fog szűnni egy
gyalogátkelőhely és egy év múlva szeretnének egy másikat máshova, akkor  oda már most  nagyobb
fénypontú  lámpát  raknak  tudván,  hogy ott  előbb-utóbb lesz egy gyalogátkelőhely.  Pl.  áttevődött  a
forgalom a falu egyik utcájáról a másikra és most ott van nagyobb fény, ahol kevesebben járnak és ahol
többen járnak, ott  meg kicsi a fény. Akkor az egyik helyen lejjebb lehet venni, a másik helyen pedig
feljebb kell venni a fényerőt. Ezek mind olyanok, amiket itt helyben az önkormányzat tud. Ez egy elég
hosszú procedúra lesz, legalább 2 hónap, mire a terv elkészül. 

Fuchs Henrik, polgármester: Valószínűleg a bejáráson saját maga fog részt  venni. Itt  is van olyan
elképzelés, hogy szeretnének gyalogátkelőhelyet, akkor ott  már célszerű olyan világítást tervezni, ami
ahhoz szükséges. A maga részéről javasolja a Testületnek az elfogadást, természetesen, ha a tervezésből
adódóan módosulna valami, akkor úgy is még egy körben ide kerül a Testület elé. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az anyagot csak most olvasta és szerepel benne, hogy
„A szerződés megszüntetése akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő fenti díjtételeket a Vállalkozó
számára kifizette.”,  a következő pontban pedig az van, hogy „Jelen szerződést  a Felek az aláírástól
számított 144 hónap időtartamra kötik. Amennyiben Megrendelő a szerződést nem mondja fel a határidő
lejárta előtt 6 hónappal, úgy jelen szerződés határozatlan idejűvé alakul 1 éves felmondási idővel.” Ezt
itt nem érti. 

Fuchs Henrik, polgármester: Az a része, hogy az áramszolgáltatásra is meg van bízva. A 144 hónap
benne maradt, az most már 180 hónap. 

Makra Attila,  PS Projekt Kft.  képviseletében: Ezt  azért  rakták  bele, mert  sok önkormányzat  azt
mondta, hogy akkor maradjon annál a szolgáltatónál ez az egész, aki addig is szolgáltatott. Ezt az egész
szerződést általában tervezetként kezelik, tehát ha az Önkormányzatnak ez a mondat nem tetszik, mert
azt mondja, hogy fix, határozott idejű szerződést szeretne kötni és akkor tudják, hogy 180 hónapig tart
és akkor a másik mondatrész kikerül belőle. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Szerinte ez a kettő mondat üti egymást. Tehát az 1.4
pont  feletti  megfogalmazás,  vagyis  „A szerződés  megszüntetése  akkor  tekinthető  lezártnak,  ha  a
Megrendelő fenti díjtételeket a Vállalkozó számára kifizette.”, ez kimondja.

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Ez akkor van, amikor megszűnne a szerződés, mert az
Önkormányzat valamilyen okból nem akarja kifizetni, vagy azt mondja az Önkormányzat, hogy kaptak
valamilyen támogatást és ebből kifizetik és onnantól kezdve nem kell tovább fizetni ezeket a díjakat. Ez
a táblázat a megváltási értékre vonatkozik, tehát amikor megszűnik a szerződés felmondással, akkor lesz
egy megváltási érték, ezért van hónapra lebontva, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mennyi még amit
ki kell fizetni. 

Fuchs Henrik, polgármester:  A második fele meg arra is irányul az értelmezése szerint, hogy ugye
mivel most ebben az esetben nemcsak egy fejlesztéssel bízzák meg a céget,  hanem az energiapiacon
történő megvásárlással is, azt  utána is fenntarthatják, hogy amekkora fogyasztást  eredményez, akkor
arra az energiát a cég vásárolja meg és az Önkormányzat pedig a cégtől. 
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Kuti Istvánné, alpolgármester:  Az anyagban az indexálásnál fel van sorolva háromféle indexálás, ez
majd mitől fog vajon függeni, hogy melyiket alkalmazzák?

Makra Attila, PS Projekt Kft. képviseletében: Ez úgy működik, hogy a BUBOR, az ENERGIA és a
KSH együttesen értelmezendő. A teljes szolgáltatási díj 70%-ára vetül a BUBOR szerinti indexálás, ez
azért van, mert nagyjából ekkor a beruházási összeg. Ezt a bank miatt szeretnék indexálni. A 20% az
ENERGIA,  villamosenergia,  azt  az  energia  szerint  kell  indexálni,  ha  úgy  van.  A 10%  pedig  az
üzemeltetés, az pedig rendesen KSH szerint az inflációval szeretnék. Próbálták úgy megcsinálni, hogy az
Önkormányzat részére is átlátható legyen, hogyan indexálnak, a lehető legérthetőbben próbálták.
Az E.ON-nak van egy képlete, amit közbeszerzésekbe beletett, hogy 10 évre hogyan szeretné indexálni
a villamos energiát, ahol a képlet értelmezési sorai csak két oldalt tesznek ki. 

Fuchs Henrik, polgármester: Van még kérdés?

Kérdés nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, javasolja elfogadásra és induljon el a
dolog  és  reményeik  szerint  a  lehető  legrövidebb időn  belül egy korszerű,  jól  működő  világítással
világítsanak a lámpák tovább. Aki így el tudja fogadni, kéri kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

88/2017. (IX. 19.) HATÁROZATA

Balatonrendes közvilágítás korszerűsítésére érkezett ajánlatról

Balatonrendes Község Önkormányzata elhatározza, hogy Balatonrendes közvilágítási hálózatának LED
lámpákkal  történő  korszerűsítését  és  aktív  közvilágítási  elemeinek  karbantartását  napelemes
betáplálással, valamint a Polgármesteri Hivatal napelemes ellátását megvalósítja. 
A Testület megismerte a benyújtott ajánlatot, szerződés tervezetet és Általános Szerződési Feltételeket,
és ennek alapján elhatározza,  hogy a szolgáltatásra a PS Projekt  Kft-vel (8244 Dörgicse, Külterület
031/59. hrsz) szerződést köt. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. október 1.

Fuchs Henrik, polgármester: Megköszöni Makra Attila úrnak a megjelenést. 
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XII.   Vegyes ügyek

Fuchs  Henrik,  polgármester: kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  a  vegyes  ügyek  keretében  valami
bejelenteni valója?

Bejelentés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és a nyilvános ülést 11:00 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                        jegyzőt helyettesítő aljegyző
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