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

Szám: Krs/584-15/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  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

Piros Zita képviselő
                          
 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester:  tisztelettel köszönti a megjelenteket.  Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Csabáné Varga Anikó és Perger János
képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni, mindketten egészségügyi okok miatt. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg azzal a kiegészítéssel, hogy 6.
napirendi  pontként  kerüljön  megtárgyalásra  a  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola
körzethatárának  véleményezése.  Aki  a  napirendi  pontokat  ezzel  a  kiegészítéssel  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

A 2018. szeptember 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember
19-i  ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. A 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

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

III. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
2019. évre  
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV. Tájékoztató  a  2017.  évi  könyvtárellátási  szolgáltató  rendszer  szolgáltatásairól
Balatonrendes településen
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

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

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? 

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  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
I. A 2018. évi költségvetés módosítása
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Fuchs Henrik, polgármester: A részletes anyagot mindenki megkapta. Az anyaggal kapcsolatban annyi
észrevétele  lenne,  hogy a  063.  hrsz-ú  ingatlant  nem adta  el  az  Önkormányzat  csak  a  064.  hrsz-ú
ingatlant. Ezt javasolja kivenni az előterjesztésből. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek
van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik,  polgármester: Amennyiben nincs észrevétel,  úgy a  rendelet  módosítást  elfogadásra
javasolja. Kéri a költségvetés módosításának elfogadásáról szóló rendelettervezet  elfogadását.  Aki el
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló 
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fuchs Henrik,  polgármester: Az előterjesztés  szerint a tájékoztatási kötelezettség  elfogadásáról is
szükséges  döntést  hozni,  ezért  aki  egyetért  a  tájékoztatási  kötelezettség  elfogadásával,  azt  kéri
kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

88/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
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II.   A helyi  népszavazás kezdeményezéséhez szükséges  választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Csak egy szóval kellett  kiegészíteni a  rendeletet.  Kérdezi,  hogy az
anyaggal kapcsolatban van-e valami kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel,  úgy  az  előterjesztés  szerinti
rendelettervezet elfogadását szavazásra teszi fel. Aki egyetért a rendelet elfogadásával, az kézfeltartással
szavazzon. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
17/2017. (VII. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról

III.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
2019. évre

Fuchs Henrik, polgármester: A pályázat kiírásról és a csatlakozásról kellene dönteni. Kérdezi, kinek
van kérdése?

Kérdés nem hangzott el. 

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

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

89/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
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Balatonrendes Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű felsőoktatási
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2019.  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: 2018. október 3.

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

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

90/2018. (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: 2018. október 5. 

IV.   Tájékoztató  a  2017.  évi  könyvtárellátási  szolgáltató  rendszer  szolgáltatásairól
Balatonrendes településen

Fuchs Henrik, polgármester: Ez egy részletes tájékoztató,  mindenki megkapta. Kérdése, észrevétele
van ezzel kapcsolatban valakinek? 
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Kuti Istvánné, alpolgármester: Így marad véglegesen, hogy Csabáné Varga Anikó jár be a könyvtárba?
Ez számára nem világos.

Fuchs Henrik, polgármester: Egyenlőre igen, költséghatékonysági okokból, valamint azért, mert nem
találtak  erre  a  feladatra  más személyt.  Hogy a  Könyvtár  ne  legyen zárva,  főleg az  idegenforgalmi
időszakban, ezért jelenleg Anikóval látják el ezt a feladatot. Azt még nem tudni, hogy meddig lesz így, de
egyenlőre ez tűnik a legjobb megoldásnak. 
Amennyiben nincs több kérdés,  úgy a tájékoztató  elfogadását  tenné fel szavazásra.  Aki ezt  el tudja
fogadni, az kézfeltartással jelezze. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

91/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

A könyvtárellátási szolgáltató rendszer szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a könyvtárellátási szolgáltató  rendszer
2017. évi szolgáltatásairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Megbízza a Polgármestert,  hogy a döntésről az Eötvös  Károly Megyei Könyvtárt  (8200 Veszprém,
Komakút tér 3.) értesítse. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.

V.  Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Fuchs Henrik, polgármester: A Tapolcai Mentőállomás részére a sürgősségi traumatáskák és speciális
égési kötszerek beszerzésére kérik a támogatást, legalábbis ezt olvasta ki az anyagból. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
kéri.  Azt  nem tudja,  hogy a  kérelem miért  nem került  csatolásra  az  előterjesztéshez.  Itt  van  egy
közérdekű közzétételi kérelem is, nyilatkozatok, amiket nekik meg kellett küldeni.

Fuchs Henrik, polgármester: Tervezett pénz erre nincs.

Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéző: Előre láthatólag nem is lesz erre pénz.

Fuchs Henrik,  polgármester:  Sajnálatos  módon,  annak okán,  hogy a  költségvetésben nem tudtak
tervezni, illetve különböző okok miatt, miszerint rengeteg állami támogatást vontak meg a településtől,
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így a jelenlegi költségvetés nem teszi lehetővé a támogatás nyújtását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon. 
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

92/2018. (IX. 19.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány
(Székhely: 1182 Budapest,  Királyhágó u. 70.) kérelmét megtárgyalta. A Képviselő-testület a jelenlegi
költségvetési helyzetre tekintettel a kérelmet nem tudja támogatni. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.

VI.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 

Fuchs Henrik, polgármester: Természetes, hogy Balatonrendes esetében Révfülöp Általános Iskola a
kijelölt intézmény. Javasolja elfogadásra. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

93/2018. (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. 
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Utasítja a  polgármestert,  hogy a  határozatot  a  Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi Járási
Hivatala részére küldje meg.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. október 31.

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen közérdekű bejelenteni valója,
kérdése, észrevétele?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megkereste
a  Védegylet Pálkövéért Természet- és Környezetvédelmi Egyesület elnöke, Zsigovits Edit, aki átadott
egy  anyagot  a  Balatonrendesi  bányaműveléssel  kapcsolatos  aggodalmaikról.  Az  anyag  megvan
elektronikus  formában  is,  ezért  Polgármester  úrnak  és  a  képviselőknek  is  eljuttatja  azzal,  hogy
szíveskedjenek azt átolvasni.

Fuchs Henrik, polgármester:  Köszöni szépen. Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt és az
ülést 10:49 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                        jegyzőt helyettesítő aljegyző
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