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

Szám:  Krs/584-17/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. október 31. napján  09:30
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,
az adórendelet módosítása és a szociális célú tűzifa jutatásról szóló rendelet mielőbbi meghozatala, ezért
kell sürgősséggel ülést tartani. 
Javasolja napirendi pontként megtárgyalni a meghívó szerinti napirendi pontokat.  Kéri, aki a napirendi
pontokat el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

97/2018. (X. 31.) HATÁROZATA
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A 2018. október 31-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  október
31-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:

 
I.    A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II.  A szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III.  Balatonrendesi kultúrházban rendezvények tartásának engedélyezése, 
valamint az épület ingyenes biztosításának elbírálása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

I.  A helyi adókról szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Itt jogszabályi módosításra van szükség. Kérdezi, hogy a Hivatal részéről
van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban? 

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt helyettesítő  aljegyző: kiegészíteni valója nincs, ha van kérdés,  szívesen
válaszol. 

Fuchs Henrik, polgármester: Kéredzi, hogy kinek van kérdése, véleménye?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.  

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs  kérdés,  vélemény,  úgy  az  előterjesztés  szerinti
rendelettervezet elfogadását szavazásra teszi fel. Aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2018. (XI. 07.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló
7/2014. (X. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról
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II.  A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása

Fuchs Henrik, polgármester:  Itt  az előterjesztésben a  jogosultsági feltételeknél 250% szerepel, a
jelenleg még hatályos rendeletben 350% szerepel. Volt olyan egyedül élő nyugdíjas, aki még ebbe sem
fért  bele, tehát  valamiféle alakítást  igényelne a rendelet.  Eredetileg 18 m3 fát pályáztak,  de 23 erdei
köbmétert  kapott  a település. Gondolkozott  azon, hogy meg lehetne osztani, tehát  vegyék külön az
egyedállókat és a családban élőket. Nem egyszerű kérdés ez és tudják jól, hogy ez még így sem kevés
teher az Önkormányzatnak, mivel ez az ingyen tűzifa nincs ingyen, mert a fuvardíj az Önkormányzatot
terheli. Elképzelése szerint kétféle százalékot határozzanak meg a jogosultsági feltételeknél, az egyik az
egyedül élőknek és az egy háztartásban többen élőknél. Ha van esetleg más elképzelés, javaslat,  azt
szívesen venné. Azt tudni kell, hogy idős, egyedül élő nyugdíjasok között  már nem nagyon van olyan,
hogy 100.000.- Ft alatt lenne a nyugdíja, de ettől függetlenül nem lehet azt mondani, hogy jól él és ne
lenne rászoruló. A jelenlegi rendelet szerint egy igénylő maximum 5 m3-t kaphat, a 23 m3-t figyelembe
véve nagyon sok igénylés nem lehet. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Véleménye, hogy inkább a köbméterből kellene lejebb venni, mert 5 m3

azért elég jelentős mennyiség, ennyit nem adna egy igénylőnek.

Fuchs Henrik, polgármester: Az 5 m3 az a maximum, de ez lehet kevesebb is. A beérkezett kérelmek
arányában kerül felosztásra.  Balatonrendesen még nem volt olyan, hogy aki igényelhet, az ne kapott
volna. Aszerint van elosztva egyenlő arányban, hogy mennyi az igénylő. A tavalyi évben 20 m3-t kaptak,
erre volt 6 igénylő, így egységesen el lett osztva. Az idei évben 23 m3-t kaptak, ennyit lehet felosztani. A
felosztásnál a maximum van csak megjelölve, hogy mennyit kaphat egy igénylő maximálisan. Tavaly is
volt  olyan  egyedülélő  nyugdíjas,  aki  nem tudott  igényelni,  mert  meghaladta  a  jövedelemhatárt.  A
jelenlegi 350%-kal 99.750.-  Ft lehet az egy főre eső jövedelem. Ebbe volt olyan, aki nem fért  bele
egyedülállóként. 
Azt  kellene eldönteni,  hogy meghagyják-e  egységes  százalékon,  vagy megosztják.  Azt  például bele
szokták  venni a  rendeletbe egyes önkormányzatok,  hogy olyan igénylő,  akinek erdője van,  az nem
kaphat szociális tűzifát. Balatonrendesen ez nem szerepelt a rendeletben, azonban igénylő volt ilyen. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Lehet,  hogy  100.000.-  Ft-nál  kellene  meghúzni  a  határt
egyedülélőknél, mert a legdrágább életvitel az, ha valaki egyedül él. Azért őneki nagyobb kedvezményt
kellene nyújtani mint annak, ahol van 2-3 kereső, de megoszlanak a költségek és mindegy, hogy egy
szobába 1 ember vagy 3 ember melegszik. Az egyedülállóknak kellene nagyobb lehetőséget adni. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Aztán majd az igénylő mondhatja bármikor, hogy külön háztartásban
élnek. Mert sajnos van ilyen is. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: De ezt nem lehet elfogadni, ha amúgy tudják, hogy nem így van. 

Fuchs Henrik, polgármester: Sajnos van ilyen. Ez azon is múlik, hogy kinek mi a belátása. Sokan úgy
vannak vele, nem is gondolnak bele, hogy esetleg egy rászorulótól veszik el, hanem azt gondolják, hogy
ha ezt kaphatja, akkor persze, hogy kéri. Lehet, hogy nincs is rá szükséges, de ha belefér, akkor kéri.
Ezért is gondolta, hogy meg kellene osztani a jogosultsági feltételeknél, hogy aki nem egyedülálló, tehát
többen élnek a háztartásban, akkor a jogosultság a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át nem
haladhatja meg, amennyiben egyedülálló, akkor viszont 400% lenne a jogosultsági határ. Ez lenne az
elképzelése A 300% 85.500.- Ft-ot jelent, a 400% pedig 114.000.- Ft-ot. 
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Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Támogatja ezt,  hogy az egyedülállók kapjanak nagyobb segítséget
ezzel, hogy megemelik a jogosultsági összeget.

Fuchs  Henrik,  polgármester: A kérelem benyújtásának határidejét  javasolja november  30.  nappal
megállapítani, november utolsó pénteki napjára. 
Amennyiben nincs más javaslat,  úgy az elhangzott  javaslatokkal együtt,  tehát  egyedülállónál 400%,
családban élőknél 300%, valamint a kérelem benyújtásának határideje 2018. november 30., ezekkel a
módosításokkal javasolja a rendelettervezet elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2018. (XI. 07.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

III.  Balatonrendesi  kultúrházban rendezvények  tartásának  engedélyezése,  valamint  az
épület ingyenes biztosításának elbírálása

Fuchs Henrik, polgármester: Hegedűs Róbert és Éri Anita nyújtott be kérelmet, melyben a jövő évtől
kérnék a programok biztosítására a nagytermet. Kérelmezők akik már balatonrendesi lakosok. Igazából
a Kultúrház nagytermét csak a határozatuk szerint tudnák egyedi kérelemre, tehát minden alkalommal
kérelemre bérleti díj megfizetése ellenében. A Könyvtárat nyitvatartási időben meghatározott napokon és
időben tudnák rendelkezésre bocsátani, de ott  sem határozatlan ideig, hanem határozzanak meg egy
időpontot  és  hosszabbítsák  meg,  ha  erre  ténylegesen  van  igény  Balatonrendesen.  Ha  nem
Balatonrendesről, hanem máshonnan gondolnak ide hozni vendégeket erre a programra, akkor is látják,
hogy  mekkora  az  igény.  Mindenképpen  egy  határozott  időt  javasol  meghatározni.  Ettől  eltérő
elképzelést is szívesen vesz a Képviselő-testület részéről, amennyiben van. Találjanak ki valamit, és aztán
majd a kérelmezők eldöntik, hogy nekik ez így megfelel-e vagy sem.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Egyetért Polgármester úr által elmondottakkal. Csabáné Varga Anikót
kellene  megkérdezni,  mint  megbízott  könyvtárost,  hogy  melyik  az  a  nap,  amikor  erre  tudnának
biztosítani 1,5-2 órát.  Azért gondolta, hogy egy napot határozzanak meg a hétből, és nem az összes
előadás menne le egy hét  alatt,  hanem egyik héten ez,  a másik héten az,  a  harmadik héten meg a
harmadik féle előadás. Erről mindig kiírnák, hogy mikor, melyik lenne. Itt 2 órásak ezek a programok a
leírtak szerint, de akkor az elvisz egy teljes könyvtári napot egy ilyen előadás. Az nem biztos, hogy aki
könyvtárba akar jönni, az meg akarja hallgatni a Zen Buddhizmust is. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  Hétfőn és csütörtökön nincs nyitva a könyvtár.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, így csak a kedd, szerda, péntek lenne. 
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Kuti Istvánné, alpolgármester: Ha nem könyvtári napokra teszik, akkor az újra plusz feladat, akkor
valakinek megint ide kell jönni, ki kell nyitni. Itt ez a sok könyv, nem javasolja kiadni. 

Fuchs Henrik, polgármester: Nem adják senkinek. Személyzetet külön biztosítani nem tudnak, ezért
gondolja azt, hogy amikor nyitva van a Könyvtár, akkor kell ezt megoldani. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: A könyvtári  nyitvatartási  napokból  kell egyet  kijelölni a  program
megtartására. Ha ez így érdekli a kérelmezőket akkor jó, ha nem, akkor meg vegyék ki a nagytermet. 

Fuchs Henrik, polgármester: A szerda egy köztes nap, amely napot meg is jelölték egy programnak. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Mi van akkor, ha a könyvtáros szabadságon van? 

Fuchs Henrik, polgármester: Könyvtár nyitva tartási időben. Ez azt jelenti, hogyha a könyvtár nincs
nyitva, akkor  a program sem lesz ott  megtartva.  Ehhez külön személyzetet,  pláne nem ingyen, nem
tudnak  biztosítani.  Balatonrendes  nem  engedheti  meg  magának,  hogy  helyiséget  plusz  költségen
bárkinek, bármikor  biztosítson.  Innentől kezdve bárki beadhat  kérelmet,  hogy programot  szeretne x
napon és arra biztosítson az Önkormányzat egy embert. Ilyen esetekben ezt is mérlegelni kell. Amíg nem
eredményez plusz költséget, tehát Könyvtári nyitvatartási napon, akkor nincs akadálya, de különben az
Önkormányzatnak erre  nincs anyagi fedezete,  emberi személyzete.  Az meg nem elképzelhető,  hogy
bárkire is rábízzák a Könyvtárat. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  A Könyvtár szerdán 15:30-tól 17:30-ig van nyitva. 

Fuchs Henrik, polgármester: Akkor is azt  mondja, hogy ne a teljes nyitva tartási időben legyen a
program, mert  ha valaki csak a könyvtárat  akarja látogatni, akkor  ne kelljen végig hallgatnia a Zen
Buddhizmusról szóló előadást, ha nem akarja. Ezért 1,5 órát biztosítsanak a programra pl. Szerdánként
15:30-tól  17:00-ig.  Tehát  a  szerdai könyvtári  nyitvatartási  időben a  Könyvtár  helyiségen,  abban az
esetben, ha a Könyvtár nincs nyitva, akkor nem tudják biztosítani a helyiséget. Egyenlőre határozott
időre. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: December 31-ig javasolják biztosítani. Ha esetleg ezek után lesz még
rá igény, akkor esetleg meghosszabbítják a határidőt.

Perger János, képviselő: Ami itt felmerült, azt  a kérelmezőknek fel kell vetni, hogy ők mit szólnak
hozzá. Össze lehetnek ülni velük, ők is hallanák az itteni elképzeléseket és akkor ők elmondanák, hogy
ők  hogy gondolják.  Ezekkel  a  civil és  hívő szervezetekkel  úgy van,  hogy nem hisz bennük.  Nem
javasolja a határozat meghozatalát, hívják  meg a kérelmezőket és utána döntsenek ebben, mert ez igen
csak faramuci kérdés. 

Fuchs Henrik, polgármester: Hát  igen, nem biztos,  hogy elfogadják a Képviselő-testület  döntését.
Nekik volt egy kérésük, amit eljuttattak ide. Azért azt javasolná, hogy ha ez a döntés, amit most hoznak
megfelelő-e neki, ezt tudják ajánlani. Azt is el tudja képzelni, hogy ide hívják a kérelmezőket és majd
akkor döntik el. 
A maga részéről nem igazán érdeklődik ez iránt a program iránt, de lehet, hogy lesz, aki járni fog az
előadásokra, ennek viszont nem szeretné, ha nem adnák meg a lehetőséget, hogy más megtehesse. 
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Így a kérelemben leírtakat nem tudják elfogadni, de a kérelemre válaszolni kell. Azt viszont megtehetik,
hogy leírják, hogy milyen formában tudják biztosítani a lehetőséget. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:   Így van,  a  lehetőség  adott,  lehetőség  van kisterem bérlésére  is,
nagyterem bérlésére is. Ezt látja járható útnak, hogy a lehetőségeket felvázolják a kérelmezőknek. Az
ülésen elhangzott  megoldási módokat  el tudja fogadni, ezt  vázolják fel nekik és ha a kérelmezők a
továbbiakban szeretnének beszélni, a lehetőség adott. Ha ők ezeket a feltételeket nem tudják elfogadni,
akkor majd tovább lépnek. 

Fuchs Henrik, polgármester: Most az az egy kérdés, hogy felajánlják-e annak a lehetőségét, amiről
beszéltek, a szerdai könyvtári nyitvatartási időből 1,5 órát és amennyiben ez elfogadható, azt jelezzék. A
bérlehető helyiségekről is tájékoztatjuk őket. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Elsősorban azért  vannak itt,  hogy a  falunak legyen jó.  Történjen
valami, de azért hozzon bevételt is. Egy ekkora házat megtölteni élettel, ez feladatuk, de nem tudják úgy
kigazdálkodni, mint amikor adott volt egy fix bevételi forrás, most sajnálatos módon minden fillért meg
kell gondolni. Felelőtlenül nem mondhatják azt, hogy jöjjön mindenki, az önkormányzat meg majd fűt,
világít, mosdót takarít, embert tesznek ide, aki rendet csinál. Ez most nem megy. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Javasolja, hogy az alábbi lehetőséget  ajánlják fel kérelmezőknek:  Az
előadásra igénybe vehető a nagyterem a korábban meghozott közösségi színterek igénybevételi díjának
meghatározásról  szóló  határozat  szerint,  a  Kisterem is  bérelhető  a  határozat  szerint,  a  Könyvtár
helyiségét biztosítani tudják szerdai napon a könyvtár nyitvatartási idejéből 1,5 órára, abban az esetben
ingyenesen ajánlják fel az előadásra, egyenlőre 2019. december 31-ig meghatározott időre. 
Aki ezzel a megfogalmazással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  és 1  tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

98/2018. (X. 31.) HATÁROZATA

Balatonrendesi kultúrházban rendezvények tartásának engedélyezése, valamint az épület ingyenes
biztosításának elbírálása

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánkezdeményezésű rendezvények
megtartása, valamint a kultúrház biztosítása kapcsán az alábbi döntést hozta:

A kérelmet a kérelemben lerítak szerint nem áll módjában támogatni, azonban a következő lehetőségeket
ajánlja fel:

- A 16/2018. (II. 20.) önkormányzati határozat alapján a nagyterem 10.000.- Ft/nap + 10% felár (fűtés
miatt) díj ellenében bérelhető.

- A kisterem 5.000.- Ft/nap+10% felár (fűtés miatt) díj ellenében bérelhető.
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- A Könyvtár helyiséget ingyenesen felajánlja könyvtári nyitvatartási időből szerdai napokon 1,5 óra
keretben 2019. december 31-ig szóló határozott időre. 
Igény esetén a határozott idő kérelemre meghosszabbítható.

Felkéri a polgármestert,  hogy a döntésről kérelmezőket értesítse, továbbá felhatalmazza a használatról
szóló szerződések aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester: Több  napirend  nem lévén megköszöni  a  részvételt  és  a  rendkívüli
nyilvános ülést 10:22 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Tóthné Titz Éva
                polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző   
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