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

Szám: Krs/207-7/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  április  16. napján 10:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház (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 megbízásából:

Meghívott:  

A Tapolcai Rendőrkapitányság részéről:
Sztrik Ákos rendőr százados, őrsparancsnok

Nők Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja részéről: 
Schöck Ferencné csoportvezető

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Tisztelettel köszönt  mindenkit,  külön  köszönti  Sztrik  Ákos  rendőr
százados  urat,  a  Badacsonytomaji  Őrsparancsnokot.  Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  teljes
létszámmal jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő, előzetesen megküldött napirendi pontokat tárgyalják meg. Aki a
napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

33/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

A 2019. április 16-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. április 16-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
1. Közrendvédelmi beszámoló elfogadása

  Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

2. Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, 
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

3. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme 
  Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

4. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása 
  Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

5.  Temető díjak felülvizsgálata 
   Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

6. Beszámoló az önkormányzatok részvételével működő társulások 2018. évi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

7. Balatonrendesi Kultúrház Kisterem bérbeadásáról 
  Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

8. Bérleti szerződés megszüntetése
  Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

9. Bérleti szerződés megkötése
   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. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben  nincs,  aki  a  jelentést  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

34/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

I. Közrendvédelmi beszámoló

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Mindenki megkapta  a  beszámolót  az  előterjesztésben.  Még  egyszer
üdvözli körükben Sztrik Ákos rendőr százados urat. Kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni, vagy bármit
elmondani a beszámolóval kapcsolatban? 
Amennyiben igen, átadja Sztrik Ákos rendőr százados úrnak a szót.

Sztrik Ákos, rendőr százados: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  Néhány gondolattal egészítené
csak ki a megküldött beszámolót. 2018. évben a településen egyetlen bűncselekmény történt, ami nem
vagyon elleni bűncselekmény, hanem egy közlekedésügyi, egy ittas vezetés volt. Az ezt megelőző, 2017.
évben volt 2 vagyonelleni bűncselekmény is. Érdekesség, hogy 2016. évben sem volt ilyen, de az azt
megelőző években 8-6-4 számok is volt, és ehhez képest, az hogy 2018-ra ez 0 lett, ez nagyon jót jelent.
A településnek ez mindenképpen a fejlődését mutatja. Balesetek 2016. és a 2017. évben egy sem volt,
2018. évben viszont volt egy halálos baleset. Ezekről a dolgokról azt gondolja, hogy elég nagy jelenléttel
vannak minden egyes településen kint, viszont ezeket a dolgokat megelőzni nagyon nehéz. Figyelembe
kell venni azt is, hogy az utóbbi 5 évhez képest, majdnem 20 %-kal nőtt az utakon lévő autóknak, és az
egyéb járműveknek a száma. Szerencsére a kapitányság területén nem nőtt ezzel arányban a balesetek
száma.  Rengeteg  közlekedő  van,  a  kerékpárosokról  nem is  beszélve.  Egy 10  évre  visszamenőleg
hasonlítva  nyugodtan  lehet  mondani,  hogy 10-20  szorosára  nőtt  a  kerékpárral  közlekedők  száma.
Nyilván,  nem csak,  akik a  faluban kerékpárral  közlekednek,  hanem a  turistákat  is  ide értve  egyre
népszerűbbé válik. Továbbra is el fognak mindent követni azért, hogy ne történjenek ilyen cselekmények
a faluban, amik befolyásolhatják az itt  élőknek a szubjektív biztonságérzetét.  Kiemelkedően nyugodt
településről beszélhetnek, ahhoz képest, hogy itt van a strand is közel és olyan települések veszik körbe,
ahol azért nem mindenhol ennyire jók a mutatók és történnek lopások, vagyon elleni bűncselekmények,
igaz, sokkal kisebb számmal, mint az előző években. Mindenhol javuló tendenciákat látnak, de ezt, hogy
az elmúlt évben csupán egyetlen egy bűncselekmény volt, ez sokat elmond. Igazából ennyivel szerette
volna kiegészíteni. Ha kérdés lenne, megpróbálja megválaszolni.
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Fuchs Henrik, polgármester:  Nagyon szépen köszönik, akkor  következzenek a kérdések a testület
részéről.

Schöck  Ferencné,  csoportvezető:  Bemutatkozik,  ő  a  Nők  a  Balatonért  Balatonrendesi  csoport
vezetője. Szeretné megkérdezni, hogy amikor novemberben volt egy hasonló beszámoló, feltette azt a
kérdést, hogy lehet-e azon módosítani, hogy nem látszik a Balatonrendes táblának a fele, lassan több
mint fele, történik-e valamiféle változás ezen a téren? Mert ott elég sebesen jönnek le a lejtőn az autók
és nem igazán lehet jól látni, hogy igazából ez egy falu.  

Szrtik Ákos, rendőr százados: Igazából ez nem a rendőrségnek a hatáskörébe tartozik, hanem a közút
felé kellene ezt  jelezni az  Önkormányzatnak,  hogy ezen szeretnének  módosítani.  Tudtával  ez  nem
önkormányzati út,  hanem a közútnak a fennhatósága alatt áll úgymond, és nekik kellene ezt jelezni a
polgármester úréknak, hogy ebben szeretnének módosítást.  

Schöck Ferencné, csoportvezető: A Veszprém Megyei Közútkezelőnek?

Szrtik Ákos, rendőr százados: Igen. 

Schöck Ferencné, csoportvezető: Megköszöni a tájékoztatást.

Kuti  Istvánné, alpolgármester:  Csak annyit szeretne mondani, hogy nagyon örül neki, hogy sűrűn
látják őket a faluban, biztos ez is befolyásolja azt, hogy ennyire jók a mutatók és a polgárőrségnek is az
áldozatkész munkáját, mert az is azért sokat nyom a latba, hogy ők is sokat forgolódnak a faluban és
nagyon örül, hogy ilyen nyugodt helyen élhetnek.  Megköszöni Szrik Ákos rendőr százados úrnak a
munkájukat!

Fuchs  Henrik,  polgármester: Köszönetet  mond.  Az Önkormányzatnak  valóban jó a  kapcsolata  a
Rendőrséggel, reméli a továbbiakban is ilyen együttműködő és sikeres lesz a kapcsolat. 

Sztrik Ákos, rendőr százados: Nagyon szépen köszönik ők is, a polgárőrségnek is. Még próbálják
bővíteni egyébként a közös szolgálatukat és a polgárőrségnek is mindenhol a létszámát, úgy gondolja,
hogy  ebben  van  a  jövő.  A rendőrség  létszámát  nem  tudja,  hogy  fogják-e  a  bővíteni,  viszont  a
polgárőrség létszámát egy tollvonással lehet, ha vannak helyi érdeklődők. Az ő jelenlétük legalább olyan
visszatartó erejű, mint mikor a rendőrség autóját látják. A rendőrségtől nagyon sok gépjárművet vett át a
polgárőrség, több százas tételről beszélnek csak a megyében, technikai eszközöket, rádiókat is. Nagyon
komoly most az a háttér, amit a polgárőrségre fordítanak, reméli, hogy ez még ebben még változás lesz
és még nagyobb előre lépés.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Megköszöni  a  beszámolót.  Kérdezi,  hogy el  tudja-e  így fogadni  a
beszámolót? Amennyiben igen, kéri, kézfeltartással szavazzanak.  

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

35/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

A Közrendvédelmi beszámolóról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság  2018.  évi
közrendvédelmi beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

Fuchs Henrik, polgármester: Megköszöni Sztrik Ákos rendőr százados úr jelenlétét.

Szrik Ákos rendőr százados, őrsparancsnok távozott az ülésről. 

Fuchs Henrik, polgármester: Nem szeretne túl szigorúnak tűnni, de úgy működik a testületi ülés, hogy
részt lehet rajta venni, de kérdést úgy lehet feltenni, hogy ha szót kér, és ha a polgármester azt mondja,
hogy igen. De tulajdonképpen ez a válasz elhangzott ott is, hogy a közútkezelőnek a hatásköre, nem a
rendőrség  hatásköre.   Megmondja őszintén,  hogy ő  megnézte  a  táblát,  ő  látja a  táblát,  ezért  nem
kezdeményezett  ellene semmit, illetve nem gondolja azt,  hogy ez befolyásolja, hogy azért  jönnek be
gyorsan a faluba, mert nem látszik a Balatonrendes tábla. Amennyiben ezt így gondolja, legyen kedves a
Közútkezelőnek írni, ott  is elhangzott,  hogy ezt  bárki megteheti,  nem kell hozzá az önkormányzat.
Különben korábban is ki voltak jelölve azok a fák vágásra. Civil szervezetek miatt nem vágták ki a fákat.

Kuti Istvánné alpolgármester: Igen, sajnos. Egyes fákon még látszanak a jelölések a mai napig is.

Fuchs Henrik, polgármester: Nem hiszi, hogy az bármit befolyásol. Valóban teljesen nem látszik, ez
igaz, de úgy gondolja, hogy az látszik, hogy itt lakott terület van, tábla nélkül is.

Schöck Ferencné, csoportvezető: Szabad szót kérnie?

Fuchs Henrik, polgármester: Szabad, de nem szeretné, a testületi üléseket ilyen irályban elvinni, hogy
minden egyes napirendi pontot külön. Azt kérné a jövőben, hogy amennyiben a testületi ülés anyagával
kapcsolatosan bármilyen kérdés lenne, ő elérhető a jövőben is, a hivatal is elérhető, bármikor lehet hívni,
készéggel válaszol a kérdésekre. 

Schöck  Ferencné,  csoportvezető:  A  múltkori  tájékoztatón  elhangzott,  hogy  7  ponton  van
sebességmérési lehetőség itt a faluban. Ténylegesen ő is úgy érzékeli autósként, hogy itt nagyon gyorsan
jönnek kamionok és teherautók, mert befutnak ebbe a faluba. Nem kekeckedés ez a részéről, de a strand
felől a Damjan út felé sokan átjönnek, zebra nincsen, nem is tud lenni, de ott  még nagy sebességgel
jönnek. Fog levelet írni magán emberként, mert úgy érzi, hogy ez egy komoly veszély.

Fuchs Henrik, polgármester: Biztos, hogy komoly veszély, de nem gondolja, hogy a tábla láthatósága
állítaná meg. Zebrát mindenképpen nagyon szeretnének, legalább a terveket szeretnék megcsináltatni,
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hogy legalább azok meglegyenek, pályázni sajnos nem olyan egyszerű. De talán az lassítana, mert egy
zebra talán visszatartó erő, de a helység névtábla sajnos nem, akik itt általában gyorsan mennek, azok
mindannyian tudják,  hogy itt  lakott  település  van,  nem azért  nem lassítanak le,  mert  nem látják a
Balatonrendes táblát.

Schöck Ferencné,  csoportvezető:  Sajnos nem csak a fa van ott,  hanem egy másik tábla is, ami a
kereszteződésre hívja fel a figyelmet, és az is takarja, két dolog is akadályozza a tisztán látást.

II.    Házasságkötések  hivatali  helyiségen,  illetve  hivatali  munkaidőn  kívüli  engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Ezzel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van valakinek? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Jegyző  Asszonyhoz  fordul  azzal  a  kérdéssel,  tudná-e  összegezni,  hogy  mi  indokolta  a  rendelet
módosítását?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az indíttatás az volt, hogy eddig a rendeletben nettó
összeg szerepelt az anyakönyvezetők részére megállapított  díjról. A kifizetések általában összevonva
történnek, több hónapban adnak le teljesítésigazolást és nem lehet visszanettósítani, hozzányúlni, hogy a
rendszerben ugyanaz az összeg szerepeljen, mint ami a rendeletben szerepel. Ez volt a fő oka, hogy
hozzányúltak, valamint, ha már hozzányúlnak a rendelethez, szeretnének benne emelést is véghezvinni,
ezzel párhuzamosan a díjakat  is megemelné a testület,  amit a házasulandó pár  fizet  gyakorlatilag a
házasságkötésért.  Ez  fedezi az  anyakönyvvezetőnek  a  díját,  járulékostól,  mindenestől.  Egyedül egy
olyan dolgot  tettek  még bele az  előzőekhez  képest,  hogy amennyiben a  fiatal  pár  bármelyik tagja
Balatonrendesi lakos, a díjfizetés alól mentesül, ez némelyik településen már működött, ezért gondolták
ezt így a közös hivatal településeire egységesíteni. Ott van egy ilyen fizetési kötelezettség, hogy ilyenkor
is van az  anyakönyvezetőnek  díja,  amit  ilyenkor  ezt  kellene az  önkormányzatnak magára  vállalnia.
Nagyon  kevés  sajnos  a  helyi  házasságkötések  száma,  úgyhogy  nem  jelentene  óriási  összegeket,
egyébként  pedig  a  díj  a  házasságkötésben  résztvevők  befizetéséből  fedezendő.  Ezek  a  változások
lennének, amennyiben így elfogadja a testület. Kettő anyakönyvezető dolgozik jelenleg a hivatalban, és
eléggé leterheltek. Ha beindul a házasságkötési szezon, gyakorlatilag áprilistól azt lehet mondani, hogy
októberig szinte minden hétvégéjük foglalt. Valamikor 2-3 esküvő van egy hétvégén, nagyon felkapottak
lettek az esküvői helyszínek sokfelé, és nagyon sokan jönnek, főleg szombat, vasárnap. Nem tagadják
meg ezt  a  lehetőséget,  amikor  szabadidő van. Ha nincs az anyakönyvvezetőknek arra  az időpontra
lefoglalt időpontjuk, akkor mindenki előtt nyitottak. Nekik is kell egy kicsit honorálni ezt. Szabad napot
sajnos  nem tudnak adni,  mert  a  másik lehetőség  a  jogszabály szerint  a  szabadnap,  azt  nem tudják
megoldani, mert a szabadságukat is nehezen tudják kivenni.

Fuchs Henrik, polgármester: Javasolja elfogadásra. A testületet  kérdezi, hogy van-e valakinek ezzel
kapcsolatosan kérdése? 

Kérdés nem hangzott el.
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Kuti Istvánné alpolgármester: Jogosnak tartja nagyon, mert ez valóban a szabadidejükből megy el, és
honorálni kell tudni. Az meg nagyon jó ötlet volt és legyen is úgy, hogy minél több Balatonrendesi itt
esküdjön és akkor ennyi hozzájárulást kapjanak.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Így  van.  Amennyiben  kérdés  nincs,  kéri  az  előterjesztés  szerinti
módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 3/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak

mértékéről szóló 9/2017 (V.10.) önkormányzati  rendelet módosításáról

III. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme

Fuchs Henrik, polgármester: Mindenki megkapta a kérelmeket. Kettő kérelem került benyújtásra. Az
egyik a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja, a másik a Rákóczi szövetség. A Nők a
Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi csoport  támogatását  a költségvetésükbe tervezték,  így javasolja
elfogadásra. További támogatásokat azonban nem terveztek a költségvetésükbe, így a másik kérelmet
nem javasolja.
Kérdezi, hogy a testület részéről kinek van kérdése, észrevétele?

Kuti Istvánné alpolgármester: Jól tudja, hogy összesen 150.000,- Ft-ot (azaz, százötvenezer forintot)
különítettek el a költségvetésükben a támogatásokra?

Fuchs Henrik, polgármester: Igen összesen 150.000,- Ft-ot. A három civil egyesület részére.

Kuti Istvánné alpolgármester: Milyen összegekkel?

Fuchs Henrik, polgármester: Mindegyiket 50.000,- Ft-tal (azaz, ötvenezer forintot) tervezték.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A non-profit szervezeteket tervezték 50.000,- Ft-tal
támogatni. Az van az előterjesztésben.

Kuti  Istvánné alpolgármester: Igen azért  is kérdezte,  hogy összesen 150.000,-  Ft-ot  terveztek be,
abból kettő civil egyesületet már támogattak, és akkor most ezt is 50.000,- Ft-tal.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  A Nők  a  Balatonért  Balatonrendesi  csoportját  javasolja  támogatni
50.000,- Ft-tal. Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) alapján elhatározza, hogy a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportját (Székhely: 8255
Balatonrendes, Regös u. 5.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri 50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal
támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület rendezvényei, programjai lebonyolítása kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 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: A  Rákóczi  Szövetséget  sajnos  nem  tudják  támogatni,  mivel  a
költségvetésükbe nincs betervezve.  Így tenné fel szavazásra.  Aki ezzel egyetért,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 

37/2019. (IV. 16.)  HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Rákóczi Szövetség (Székhely: 1027
Budapest,  Száz  Károly  u.  1.)  támogatási  kérelmét megtárgyalta.  A képviselő  testület  a  jelenlegi
költségvetési helyzetre való tekintettel a kérelmet nem tudja támogatni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2019. május 30.

IV. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása 

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztésben megkapták az anyagot. Nagyon részletes a 
beszámoló. Ezzel kapcsolatban kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Tóthné Titz Éva, aljegyzőt helyettesítő jegyző:  Csak jelezni szeretné, hogy a határozati javaslatban
van egy elírás azt  természetesen javítani fogják a téves szövegrész helyett  az lesz, hogy:  „Felkéri a
polgármestert”

Fuchs Henrik, polgármester:  Rendben. Aki a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelés szóló beszámolót az előterjesztés szerint 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

38/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.  
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Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2019. június 15. 

V. Temető díjak felülvizsgálata

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az előterjesztésből az  derül ki,  hogy mik azok  a  dolgok,  amiket  a
testületnek lehetősége van egy temetőben: díjat megállapítani, illetve pénzt szedni. Mivel a korábbi jelzés
is az volt, hogy tudják nagyon jól, hogy ha plusz díjat rónának a temetkezési vállalkozókra, vagy akár a
sírhelyépítőkre,  az úgy is végeredményben a temettetőkön csapódik le, ezért  nem javasol ilyen díjak
megállapítását, illetve továbbra is az eddig működő sírhely árakat javasolná. Kérdezi, hogy esetleg ettől
eltérő javaslat, vagy bármilyen észrevétel van-e a testület részéről? 

Kuti Istvánné alpolgármester: Ezt muszáj minden évben felülvizsgálni?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen.  Törvényi kötelezettség.  Amikor ellenőrzik a
temetőket a Kormányhivatalból, akkor ezt is nézik, hogy megtörtént-e az éves felülvizsgálat. 

Fuchs Henrik, polgármester: Folyamatban is van.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Utóellenőrzés. Most kell lejelenteniük az ellenőrzésre
tett intézkedést, így gyakorlatilag itt a nyilvántartás volt a kérdés, ami elkészült. 

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, folyamatban van, elvileg a héten megkapják, a nyilvántartás fel lesz
telepítve valószínűleg itt is a gépre, illetve a pénzügyeseknek, és akkor abban láthatóak lesznek, hogy
mik azok a sírhelyek a továbbiakban, amik kiválthatóak.  Ezt  az adatbázist  korábban rendelték meg.
Most úgy néz ki, hogy elkészül. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Itt kérdezné, hogy egyre több olyan van, hogy a rendes sírgödörbe is
urnát szeretnének temetni, azt kell-e külön jelezni? 

Fuchs Henrik, polgármester: Hogyan? Egy meglévő koporsós sírra, urnát temetni?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Igen.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Most jött egy új rendelkezés is, hogy hiába van dupla sírhely, állítólag
bizonyos éven belül nem lehet egymás után kétkoporsós temetést eszközölni. Csak engedéllyel, de van
sok olyan, hogy hiába telik el több év,  hallott  már olyat  is,  hogy 20 év után sem engedélyezték  a
koporsós rátemetést, csak az urnás rátemetést.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Ez  szabályozva  van  törvényileg,  illetve
kormányrendeletben is, a rendeletben is vannak erre szabályozási elemek.  Törvény szabályozza például
hogy koporsós temetés esetén milyen mélynek kell lennie annak a sírnak, amikor is a második koporsó
rátemethető.  Abban az  esetben,  amikor  nem engedélyezik,  lehet,  hogy az  első  koporsó  nincs olyan
mélyen, hogy a másik rátemethető legyen. A rendeletben lehet szabályozni, hogy egy-egy sírba mennyi
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rátemetés lehet többnyire urnával, mert  koporsós temetés estén adott  ez a mélység kategória, és ott
egynél többet  nem is lehet  rátemetni.  Urnát  lehetne rátemetni többet,  de  ezt  a  rendeletben lehetne
szabályozni, hogy mennyit.  A rátemetés költségét  is lehetne szabályozni, hogy mennyiért.  Azt  pedig
mindenféleképpen  díjfizetéstől  függetlenül  –  ha  nincs  szabályozva,  akkor  díjmentesen  történik  a
rátemetés –, de a nyilvántartásba kell venni akkor is, ha rátemetésről van szó, hiszen az a valaki akkor
lett oda eltemetve. A nyilvántartásnak azt tartalmaznia kell, hogy abban a sírban ki, mikor, hogyan lett
eltemetve, ki a sírhely feletti rendelkező.  Urnás temetés esetén, ha egyszemélyes normális sírhelyről
beszélnek,  és  mondjuk  urnával  temetnek  rá,  akkor  az  urna  rátemetési  időpontja,  nem  fogja
meghosszabbítani a rátemetési időt.  A kormányrendeletben min. 25 év rendelkezési idő van, és oda
például a 15. évben rátemetnek egy urnát – ha lenne díj meghatározva, és fizetnének is érte – akkor sem
fogja meghosszabbítani a 25 évet, tehát, ha lejár a 25 év, akkor újra meg kell váltani a komplett sírhelyet.
Koporsós  temetés  esetén  más  a  helyzet.  Ha  koporsót  temetnek  koporsóra,  a  második  koporsó
elhelyezésekor  ki  kell  fizetni  a  sírhely  megváltási  díj  időarányos  részét  és  az  gyakorlatilag
meghosszabbítja, az túlviszi a 25 évet. Ezt törvény szabályozza.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Ezt esetleg írásba kellene foglalni és vagy a temetőben ki tenni, vagy
itt ahol érdeklődnek róla. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ha itt érdeklődnek róla, akkor megkapják a megfelelő tájékoztatást. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Nyilván a pénzügyes kollégák is tudják ezt,  akik a
nyilvántartást vezetik, akiknél a sírhelyet kifizetik. Eleve, ha valaki temetni akar egy temetőbe, az az első
feladata,  hogy fel  kell  keresnie  a  temető  üzemeltetőjét,  hogy ott  valakit  eltemettethessen,  akár  új
sírhelyről legyen szó, akár rátemetésről van szó. Nyilvántartásba kell venni, és ha fizetési kötelezettség
van ott még fizetni is kell érte. Ha van a rátemetés vagy a rátemetés díja szabályozva, azt ki kell fizetni.
Azért írták bele az előterjesztésbe, egy mondattal felhívták a figyelmet, mert voltak olyan települések,
ahol ezt kimondottan kérték. Ott  nyílván megadják erre a lehetőséget, mármint rendeleti szinten lehet
szabályozni, egyre inkább elterjed ez, hogy sokan temetnek rá. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Ez azért jutott eszébe, mert nagyobb városokból, ahol többszázezer
forint is lehet a sírmegváltási hely, egyre többen jönnek vidékre temetkezni.

Tóthné  Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Igen,  de  akkor  is kell engedélyt  kérni,  befogadó
nyilatkozatot  kell kérni. Ott elméletileg úgy adhatják ki a hamvakat, mert többnyire hamvakat tudnak
lehozni, hogy előtte egy temetőből befogadó nyilatkozatot kell, hogy vigyenek. Ennek ez a menete.

Fuchs Henrik, polgármester: Nem is olyan nagyon régen itt díja sem volt a temetésnek. Ezért is lett
díja a temetésnek, nehogy oda jussanak, hogy Balatonrendesen nem lesz temetkezési hely, mert onnan is
ide jönnének ahol nagyon drága a temetkezési hely. A helyiek kérhetnek temetési támogatást. A meglévő
sírhelyre  való  rátemetésről  meg  azt  gondolja,  hogy  jellemzően  inkább  olyanoknak  vannak  itt
hozzátartozói, akiknek eleve van valamilyen kötődése. Egyelőre ezért sem gondolja, hogy emelni kellene
az  árakon.  A bejelentési  kötelezettséget  szeretné  megerősíteni,  az  mindenképpen  legyen  meg  a
nyilvántartás miatt. Onnan látszik, ha valaki foglalkozik a sírhellyel, ha meghosszabbítják, ha fizetni nem
is kell érte, de legalább hosszabbítsák meg. Majd a közeljövőben, mivel egyre több urnás temetés van, a
kolombáriumok helyét lehet, hogy bővíteni kell majd. Úgyhogy lehet, hogy a későbbiekben lesz még itt
ilyen a temetőben, de jelen állás szerint még nem ez mutatkozik.  
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Kuti  Istvánné alpolgármester: Az előterjesztés szerinti 3.  pontra  vonatkozóan – ahol az összegek
vannak  –  szeretné  megkérdezni,  hogy –  van  lehetőség  előre  megvenni a  sírhelyeket  –  és  ott  az
egyszemélyes esetében ki kell fizetni a teljes összeget,  ha valaki így megvenne előre egy sírhelyet, a
kétszemélyesnél 5.000,-. Ez szerinte nehezen értelmezhető.  Felveti annak a lehetőségé, nem-e kellene
átfogalmazni?

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt helyettesítő  aljegyző:  Ő ezt  úgy értelmezné, hogy egyszemélyes sírhely
esetén 30.000,- Ft-ot kifizeti elő megváltási díjnak, a kétszemélyesnél pedig 35.000,- Ft-ot fizet szerinte.

Csabáné  Varga  Anikó,  képviselő:  Ezt  a  30.000,-  Ft-ot  akkor  fizetik  meg a  családtagok,  amikor
elhalálozás történik, és akkor még mellé 5.000,- Ft-ért.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen ezt mondja Jegyző Asszony is.

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt helyettesítő  aljegyző:  Sok esetben nincs ilyen, hogy elő megváltás,  sok
esetben nem lehet előre sírhelyet megváltani. 

Fuchs Henrik, polgármester: Az meggondolandó esetleg, azt rögzíteni, hogy ha már van egy sírhely és
mellé megváltják a második sírhelyt mellette. Itt nem szerepel az a lehetőség, ha nincs egy sírhely sem,
de valaki előre megváltana egy kettes sírhelyet. Ezért mondja ezt, hogy amikor már van egy akkor, lehet
mellé még egyet előre megváltani.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez akkor tulajdonképpen egy kedvezmény, annak, aki
eleve két személyes sírhelyet szeretne, nem kell mind a két sírhelyet kifizetni 60.000,- Ft-ért azonnal,
hanem a temetésnél kifizetik a 30.000,- + 5.000,- Ft, ott, és mikor a második temetés esedékes már csak
a fennmaradó 25.000,-  Ft-ot  kell megfizetnie.  Könnyített  dolog,  hogy ne egyszerre  kelljen a kettes
sírhelyet kifizetni.

Fuchs Henrik, polgármester:  Addig meg nem lehet előre lefoglalni sírhelyet,  amíg elhalálozás nem
történik.

Tóthné Titz Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Van olyan hely ahol ez lehetséges,  vannak olyan
temetők, ahol van megépített sírhely, amiben még senki nem nyugszik, de valószínűleg ott a temetőben
meg van az erre kijelölt hely. Normál esetben a temetkezés sorban, egymás után történik.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Köszöni a tájékoztatást, így már érti.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Jó,  akkor  a  meglévő összegekkel  tenné  fel szavazásra  a  határozati
javaslat elfogadását. Aki 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

39/2019. (IV.16.) HATÁROZATA
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A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temetőről  és  a  temetkezésről  szóló
19/2003.  (XI.  12.)  önkormányzati  rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat
felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

VI. Beszámoló az önkormányzatok részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről

Fuchs Henrik, polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. Kérdez, hogy ezzel kapcsolatban van-
e kérdés észrevétel?

Kuti Istvánné, alpolgármester: Sikerült találni az óvodába új óvónőt, Révfülöpön?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem tudnak róla, több változás is történt rövid időn
belül.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Most  ez  mindenhol  probléma,  nem nagyon  találnak  a  környéken
óvónőket, hosszú ideig hirdetik.
Javasolja az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Aki ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi  tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Balatonrendes Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások  2018.  évi
munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

VII. Balatonrendesi Kultúrház Kisterem bérbeadásáról

Fuchs  Henrik,  polgármester:  A Kisterem bérletére  érkezett  kérelem.  Mindenki  megkapta.  Ezzel
kapcsolatban kérdezi, hogy van-e kérdés?
Kuti Istvánné, alpolgármester: Ha minden szombatra bérbe adják, az jó lenne, mint bevétel, de azt
technikailag hogyan fogják megoldani? Ki fogja kinyitni? A teljes épület nyitva lesz, fűteni kell, bezárni?
Ki fogja ezt megoldani? Ez azért egy teljes szombati program.
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Fuchs  Henrik,  polgármester:  Pontosan ezért,  mert  egy teljes szombati  program,  ezért  egy olyan
megállapodásra gondol, amiben teljes felelősséget vállalnak az itt léttel kapcsolatosan. Minden olyat le
kell zárni, sőt ezt ő is úgy gondolja, hogy mivel felső szinten lévő helyiségről van szó, azt nem lehet
megcsinálni, hogy alul nyitva legyen az ajtó.  Az önkormányzatnak arra  kapacitása nincs, meg ez az
összeg azt nem fedezi, hogy arra itt  legyen egy ember. Csak úgy történhet,  ha arra az időre kulcsot
kapnak,  illetve arra  az  időre  felelősséget  vállalnak a  kultúrházért.  Így képzeli el,  egy megállapodás
keretében, illetve, hogy amikor megkezdődnek a programok, akkor bezárásra kerüljön. Itt lenn fogadják
azokat, akik jönnek, ha pedig elkezdődik a program, bezárják az épületet.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Ez  egy jó ötlet,  ez a felelősségvállalás, de annyi minden történhet
abból, hogy valakinek valamit a rendelkezésére bocsátunk. Eldugulhatnak a WC-ék, nagyon sok minden
történhet.  Ő csak kérdezi, nem ragaszkodik hozzá, de lehetne ebben a megállapodásba egy kaukciós
összeget, amit ha letelik ez az időszak, visszakap, de ha időközben bármi történik, eltörik, tönkre megy
valami. Szombat után hétfőnként lehetne leellenőrizni, hogy valóban minden úgy lett-e hagyva. Mint
faluértéket  félti az  épületet.  Nekik – kérelmezőknek –  is nehéz mindenkiért  egyesével felelősséget
vállalni azokért, akik ide érkeznek majd ezekre a rendezvényekre. Ez csak felmerült benne, lehet erről
tovább gondolkozni, vagy elvetni. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Ezek nem rossz gondoltatok. Egy jelenlegi rendeletük szerint ennek a
helyiségnek a bérleti díja Balatonrendesi lakosnak ennyibe kerül. Ők Balatonrendesi lakosok. Napidíj van
megállapítva, így amelyik napra ki van fizetve az 5.000,- Ft, akkor az már a teljes napon használható.
Amennyire ő tudja, ezt a bérleti díjat a résztvevők dobnák össze. Legalábbis amit ő tud, hogy a jóga
jelenleg itt  szokott  folyni a  könyvtárban.  Nem fizetős.  Ebben az  esetben,  ha ott  fent  lenne,  annyit
fizetnének, hogy ezt a bérleti díjat összedobják úgymond. Igazából nehéz kérdés ez.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Nem elzárkózásképpen mondta  ezt,  csak,  mint felmerülő kételyek,
hogy gyakorlatilag nem csak egy szűk csoport rendelkezésére áll ez az épület és persze félti az ember.
Nehéz dolgok.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Szombat délelőtt a könyvtár is nyitva van.

Fuchs Henrik, polgármester: Tényleg ez nagyon nehéz, ő abban bízik, hogy nem lesz semmi. Nehéz
dolog a rendezvényszervezés. Esetleg szabjanak meg egy bizonyos időszakot, hogy meglássák, hogyan
működik a dolog, és ha bármi olyan történik, azonnal felmondhatja az önkormányzat a szerződést. A
megállapodást és a kulcsos megoldás az, amit elképzelhetőnek tart.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Milyen  időintervallumban  határozzák  meg  a  szerződést?  Ki  kell
gondolni, mert ha jól működik, úgy is meg fogják hosszabbítani.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: A téli fűtés lesz nehéz, mert ott csak villanykályha van. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Igen nem véletlenül volt eddig úgy, hogy jöjjenek a könyvtárba, mert
könyvtárként eddig nem volt kihasználva, de mivel hogy van egy nyitva tartás ezért fűtik, ne kelljen még
egy helyiséget fűteni. Bár a rendeletük szerint csak minimális többletköltséget jelent, fűtési időszakra
plusz 10 %-ot kérnek a bérleti díjra.  Ez meg a későbbiek kérdése, hogy a testület ezt felülvizsgálja-e,
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mert  ez  a  10  %  valószínűleg  nem fedezi.  De  ma  a  fűtéssel  nem kell  foglalkozni,  mert  az  majd
legközelebb  októbertől  lesz  esedékes,  addig  meg  felülvizsgálható  a  rendelet.  A testület  bármikor
változtathat a díjakon. Egyelőre a fűtést ne vigyék bele. Nem tudják, hogy lesz-e akkora igény, ha nem
lesz továbbra is működhet téli időszakban itt lenn.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Mit szabjanak meg időintervallumot a szerződéssel kapcsolatban?

Piros Zita, képviselő: Ne legyen a fűtési időszakig? Mondjuk szeptember 30.?

Fuchs Henrik, polgármester:  Jó.  A kulcs pedig átvehető lesz, hogy pénteken átveszi, hétfőn pedig
leadja. Lehet, hogy nem a legegyszerűbb megoldás, de mégis csak hivatali épület kulcsáról van szó. Itt
felvetődik  az  elektromos  beléptető  rendszer  lehetősége,  ami  minden  szempontból  egyszerűbb  és
biztonságosabb lenne. Ez nem emitt, nem irányukba bizalmatlanság, ez általánosságban lenne egy jobb
megoldás. Ennek még utána kellene járni. A riasztó rendszer is előbb, utóbb korszerűsítést igényel. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Akkor legyen így.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Akkor  az  elhangzottak  szerint  javasolja  a  bérbeadást,  azzal  hogy
készítenének egy megállapodást, egyelőre 2019. szeptember 30. időpontig, a megbeszélt feltételekkel.

Aki ezt a javaslatot el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA

Balatonrendesi Kultúrház Kisterem bérbeadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy: 
Éri  Anita  és  Hegedűs  Róbert  8255  Balatonrendes,  Ibolya  utca  14.  szám alatti  lakosok  kérelmét
támogatja. Kérelmező részére 2019. szeptember 30. időpontig bérbe adja a kultúrház kistermét minden
szombati napra 5.000,- Ft/nap (azaz ötezer forint/nap) díjért.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező a döntésről értesítse.
Felhatalmazza a polgármester a döntésre vonatkozó megállapodás megkötésére.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal

VIII. Bérleti szerződés megszüntetése

Fuchs Henrik, polgármester: Korábban már nagyon sokszor beszéltek róla. Régóta elég rendezetlenül
működik a Pálkövei strand, van benne tulajdonrészük, Kővágóörs üzemeltetésével, de Balatonrendes
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önkormányzata  adott  bérbe  vízi  sportszerkölcsönzőt,  de  az  is  indokolja,  hogy  mivel  Kővágóörs
üzemeltetését már máshogy végzi a strandnak, mint a korábbi években mindenképpen indokolt lenne a
rendbetétele. Erről szól ez az előterjesztés, a napirend, hogy közös megegyezéssel megszüntetik a bérleti
szerződést a vízi sportszerkölcsönzőre, és az eddigi bevételeket, ami bevételül származott  a strandtól,
azt  megkapnák  Kővágóörs  Önkormányzatától,  és  ők  nem állnának  szerződésben  csak  Kővágóörs
Önkormányzatával.  Ez  évi 660.000,-  Ft  bevétel  az  idei évtől  és  akkor  egyelőre  5  évre  történne  a
szerződéskötés.  Jelen  állapot  szerint  nincs  is  megállapodás  közöttük,  csak  egy  határozat  alapján
történik, ami még anno a 90-es években vagy talán a 2000-es évek elején került meghozatalra.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Eddig úgy állapodtak meg az önkormányzattal, hogy a bevételnek a
bizonyos százalékát kapják. 

Fuchs Henrik, polgármester: Korábban igen. De az elmúlt években már nem így volt.

Csabáné Varga, Anikó, képviselő: Ezt a 660.000,- Ft-ot mi alapján kapják?

Fuchs Henrik, polgármester: KSH inflációs rátával növekszik az 5 év alatt, és akkor 5 év múlva újra
felülvizsgálja a testület. Tehát 5 évre történne a szerződéskötés úgy, hogy az idei évben 660.000,- Ft-ot
kapnának, a jövő évben és utána minden évben pedig már a KSH inflációs rátával mindig pár %-kal
többet.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: 2023. december 31-ig.

Fuchs Henrik, polgármester: Ez csak a nyárról szól, csak egy összegben fizetik meg. Hogy tisztábban
látható legyen a dolog jelen állás szerint Kővágóörs bérbe adja a strandot, ők bérbe adnak belőle egy 25
m2-es darabot. A köztük lévő megállapodás sem került annak idején kidolgozásra, hanem csak az lett
mondva, hogy a jegybevétel bizonyos %-a, és ez ugyebár a korábbi években már egy bizonyos összegre
változott, 550.000,- Ft-ot fizettek, plusz volt még a kölcsönzőnek a díja, és most ez a kettő olvadt egy
összegbe, úgy hogy ez a 660.000,-  Ft egy picit több. Úgy hogy most  csak és kizárólag Kővágóörs
Község Önkormányzatával, mint a strandnak az engedélyesével állnak megállapodásban. Mert a strand
üzemeltetési engedélyévek Kővágóörs Község Önkormányzata rendelkezik. Ennek az egésznek az volt a
lényege, hogy így rendeződött a bérbeadás formája.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Így már érti, megköszöni a tájékoztatást.

Fuchs Henrik, polgármester:  Javasolná az elhangzottak  szerint,  az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, magáról a megszüntetésről, elfogadásra.

Aki egyetért az értékesítési szándék kifejezésével, az kézfeltartással szavazzon.
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDESKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2019. (IV. 16.) HATÁROZATA
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A Pálkövei Horgász Sportegyesülettel a Kővágóörs 0282/10. helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozóan kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pálkövei  Horgász  Sportegyesülettel  a
Kővágóörs  0282/10.  helyrajzi számú ingatlan 25 m2 nagyságú területrészére 2017.  június 26.  napján
határozott időre kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2019. április 25. napjával megszünteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést megszüntető okirat aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2019. április 25.

IX. Bérleti szerződés megkötése

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Ebben  a  napirendben,  határozati  javaslatban  pedig  arról,  amiről
beszéltek, Kővágóörs Község Önkormányzatával létre jönne a megállapodás, melyek szerint 660.000 Ft-
ot fizetnének az idei évben, és a további 4 évben pedig a KSH által kibocsájtott inflációs ráta mértékével
emelkedett összeget fizetnének a Balatonrendesi Önkormányzat részére. Ez a megállapodás szerepel az
előterjesztésben, ez kerülne aláírásra.  

Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2019. (IV.16.) HATÁROZATA

A Kővágóörs-Pálkövei strandon lévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületeelhatározza,  hogy  a  tulajdonában  lévő
Kővágóörs 0282/10. helyrajzi számú 522 m2 nagyságú ingatlant, a Kővágóörs 1473/1. helyrajzi számú
273 m2 nagyságú, valamint a Balatonrendes 077/1. helyrajzi számú 728 m2 nagyságú ingatlanokat bérbe
adja Kővágóörs Község Önkormányzata (8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2.; törzsszám: 734246;
adószám:  15734240-2-19;  statisztikai  számjel:  15734240-8411-321-19;  képviseli:  Horváth  Dezső
polgármester) részére 2019. május 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra.
Fenti  ingatlanok  bérleti  díját  a  Képviselő-testület  2019.  évtől  kezdőden  évi  660.000  Ft-ban,  azaz
hatszázhatvanezer forintban határozza meg, mely összeget Kővágóörs Község Önkormányzata minden
év augusztus 31.  napjáig fizet meg egy összegben Balatonrendes Község Önkormányzata részére.  A
bérleti díj a 2019. évet követően minden évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelkedik.
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti
szerződés aláírására. 
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Felelős:    Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2019. április 30.

Fuchs Henrik, polgármester:  A napirendi pontok végére értek.  Az a kérdése, hogy a Magyar Falu
Program pályázatán való részvételéhez hozzanak-e egy határozatot  róla? Bár nem volt napirenden, de
akkor kiegészítenénk ezzel. Nem feltétele a pályázaton való részvételnek, de azért biztos nem probléma,
ha van mellé csatolva, egy képviselő-testületi határozat.

Akkor  először  is  javasolná  a  napirendi  pontok  10.  ponttal  történő  kiegészítését,  mely  szerint
Balatonrendes Község Önkormányzata részt kíván venni a tegnapi nappal kiírt Magyar Falu Program
pályázatán.

Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2019. (IV.16.) HATÁROZATA

A 2019. április 16-i ülés napirendi pontjainak kiegészítéséről

10.  Balatonrendes Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 
pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Fuchs Henrik

X.  Balatonrendes     Község  Önkormányzata  a  Magyar  Falu  Program  keretében  pályázatok
benyújtása

Fuchs Henrik, polgármester: Balatonrendes Község Önkormányzat részt kíván venni a tegnapi nappal
kiírt  Faluprogram  pályázaton,  amely  a  hivatalos  megfogalmazás  szerint  a  „nemzeti  és  helyi
identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramja
alapján, a  pályázat  keretében Balatonrendes Község Önkormányzata  az alábbi fejlesztéseket  kívánja
megvalósítani:  „1.  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  Fő  u.  1.  szám  alatti
kultúrház, többfunkciós közösségi épületének felújítására, korszerűsítésére.”

Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2019. (IV.16.) HATÁROZATA

Magyar Falu Program keretében támogatásokra pályázat benyújtása

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló
1669/2018.(XII.10.)  Korm. határozat  a „nemzeti és helyi identitástudat  erősítése önkormányzatok és
nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramja alapján az önkormányzatok tulajdonában lévő
kultúrház, többfunkciós közösségi ház fejlesztésének támogatására pályázatot nyújt be
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:

1. Balatonrendes Község Önkormányzata tulajdonában lévő Fő u. 1. szám alatti kultúrház, több
funkciós közösségi ház épületének fűtéskorszerűsítése, belső gázellátás módosítása.

A fejlesztés megvalósításához önerő nem szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal 

Fuchs Henrik, polgármester: Megköszöni mindenkinek a részvételt és az ülést 11:35 órakor bezárta.

Kmft.

                  Fuchs Henrik                                                                                Tóthné Titz Éva
                   polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző
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