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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 29-én 
               10.00 órakor megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Balatonrendes Község Kultúrház nagyterme (8255 Balatonrendes, Fő utca 1.)

Jelen vannak: Lenner István polgármester
 Csabáné Varga Anikó képviselő
 Kuti Istvánné képviselő
 Péringer Martina képviselő 

             Schöck Ferencné képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző   
dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető                      
Epresné Góz Margit Helyi Választási Bizottság elnöke 

A jegyzőkönyvet készítette: 
Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 11 fő

Kuti  Istvánné  képviselő  előzetesen  jelezte  Lenner  István  polgármester  részére,  hogy  az  ülés
megkezdése előtt szeretne bejelentést tenni.

Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen a szót polgármester úrtól. Arra vonatkozóan szeretne
bejelentést  tenni,  hogy  jövőben  a  képviselő  testületi  ülésekről  papír  alapú  jegyzőkönyvet  kér,
illetve mivel a 4. napirendi ponthoz, a polgármester programjának ismertetéséhez előzetesen nem
kapott  írásos  anyagot,  ezt  kérné  mellékletként  csatolni  a  jegyzőkönyvhöz.  Ez  lenne  a  kérése.
Köszöni szépen.

Lenner  István,  polgármester: Tisztelettel  köszönti  a  2019.  október  13-án  megválasztott
képviselőket,  a  meghívott  vendégeket,  aljegyző  asszonyt,  a  Hivatal  munkatársait,  a  Helyi
Választási Bizottság elnök asszonyát, és az alakuló ülést figyelemmel kísérő lakosságot. 

Kéri, hogy közösen hallgassák meg a himnuszt.

Lenner  István,  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  alakuló  ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselőből 4 fő képviselő, továbbá a polgármester
jelen van. Az alakuló ülést 10.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.



A napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  a  meghívó  szerinti  8.  napirendi  pont,  a Szervezeti  és
Működési Szabályzat módosítása levételét javasolja a napirendi pontok közül. Szeretné, ha ezt a
következő testületi ülésen tárgyalnák meg.
Továbbá  egy  új  napirendi  pont,  a  Balatonrendesi  faluújság  nevének  „Rendesi  lapok”-ról
„Balatonrendesi Hírek”-re történő módosításának felvételét javasolja.

Megkérdezi, hogy van-e esetleg valakinek más javaslata?

Tóthné dr.  Titz Éva aljegyző:  Az új napirendi  pont szeretné,  ha a legvégén, utolsó napirendi
pontként ismertetné a polgármester úr, tekintettel  arra, hogy előzetesen előterjesztés nem került
megküldésre – ő is most értesült róla –.
Továbbá  tekintettel  arra,  hogy  ha  a  meghívóban  szereplő  8.  napirendi  pont,  a Szervezeti  és
Működési Szabályzat  módosítása  lekerül,  akkor a 10. napirendi pontot, a Településfejlesztéssel,
településrendezéssel  és  településkép-érvényesítéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés  helyi
szabályait  is le kellene venni, mert ez abból következne, így ennek a megtárgyalása okafogyottá
vált, a kettőt egyidejűleg – a következő testületi ülésen – kellene meg tárgyalnia a testületnek. Ez
lenne a javaslata. 

Lenner  István,  polgármester:  Rendben,  amennyiben  más  javaslat  nincs,  az  elhangzott
kiegészítések és módosítások alapján javasolja elfogadásra az ismertetett napirendi pontokat.

Kéri  a testületet,  hogy aki ilyen formában el  tudja fogadni a napirend pontokat,  kézfeltartással
jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

A 2019. október 29. napján megtartott alakuló ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 29-i alakuló ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
Előterjesztő: Epresné Góz Margit Helyi Választási Bizottság Elnöke

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása
Előterjesztő: Epresné Góz Margit Helyi Választási Bizottság Elnöke

3. Polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
Előterjesztő: Epresné Góz Margit Helyi Választási Bizottság Elnöke

4. Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Lenner István polgármester

5. Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Lenner István polgármester
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6. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előterjesztő: Lenner István polgármester

7. A polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Lenner István polgármester

8. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
Előterjesztő: Lenner István polgármester

9. Polgármester munkarendjének meghatározása 
Előterjesztő: Lenner István polgármester

10. Leköszönő polgármester végkielégítése
Előterjesztő: Lenner István polgármester

11. Leköszönő polgármester szabadságmegváltása
Előterjesztő: Lenner István polgármester

12. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
    szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)

Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző

13. Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsába  tag
delegálása
Előterjesztő: Lenner István polgármester

14. A balatonrendesi faluújság nevének „Rendesi lapok”-ról „Balatonrendesi
hírek”-re történő módosítása
Előterjesztő: Lenner István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Lenner István, polgármester: Felkéri az első napirendi pont előadóját, Epresné Góz Margitot a
Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 

Epresné  Góz  Margit  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: Köszönti  az  alakuló  ülésen
megjelenteket. Ismerteti 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választás eredményét,
mely szerint Balatonrendes településen 2 polgármester jelöltre és 7 fő képviselő-jelöltre lehetett
szavazni.
A választópolgárok  Balatonrendes  településen  59  szavazattal  Lenner  Istvánt  választották  meg
polgármesternek.

A képviselőjelöltek:

Csabáné Varga Anikó  60 szavazatot,
Schöck Ferencné   56 szavazatot,
Péringer Martina 51 szavazatot,
Kuti Istvánné            50 szavazatot,
Éri Anita                  49 szavazatot,
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Piros Zita               43 szavazatot,
Perger János        20 szavazatot kapott.

Balatonrendes településen a megválasztható képviselő száma 4 fő, a 4 legtöbb szavazatot kapott
jelölt lett a képviselő-testület tagja:

Csabáné Varga Anikó
Schöck Ferencné   
Péringer Martina
Kuti Istvánné

Polgármester  úr,  és a képviselő hölgyek munkájához a Választási  Bizottság nevében sok sikert
kíván. 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása 

Epresné Góz Margit a Helyi Választási  Bizottság Elnöke: Az Önkormányzati  képviselőknek
esküt kell tenni. Felkéri a megválasztott képviselőket, a zászló előtt szíveskedjenek felsorakozni az
eskü letételéhez, valamint az esküokmányok átadásához. 
A megbízó levelek már előzetesen (2019. október 18-án) átadásra kerültek.

Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni. 

Eskütétel

A képviselők eskütétele után Epresné Góz Margit a Helyi Választási Bizottság Elnöke gratulál,
majd átadja az esküokmányokat.

3. Polgármester eskütétele, esküokmány átadása

Epresné  Góz  Margit  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: A polgármesternek  megválasztását
követően esküt kell tenni. Felkéri polgármester urat, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület előtt –
a zászló mellett – az esküt letenni.
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni.

Eskütétel

A polgármester eskütétele után Epresné Góz Margit, a Helyi Választási Bizottság elnöke gratulál, 
majd átadja az esküokmányt. 
A polgármesteri megbízó levél szintén előzetesen (2019. október 18-án) került átadásra.

4. Polgármesteri program ismertetése 

Lenner István, polgármester: Tisztelettel köszönti – még egyszer – Tóthné dr. Titz Éva aljegyzőt,
dr.  Takács  Katalin  igazgatási  csoportvezetőt,  Horváth  Hajnalka  jegyzőkönyvvezetőt,  a  Helyi
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Választási  Bizottság  elnökét  Epresné  Góz  Margitot,  a  megválasztott  Képviselőket,  valamint  a
nyilvános alakuló ülésüket megtisztelő balatonrendesieket!

„Mint  mindannyian  tudjuk,  2019.  október  13-i  önkormányzati  választások  Balatonrendesen  is
rendben  lezajlottak.  Melynek  eredményeképpen  a  kb.  30  éve  történt  rendszerváltás  óta
Balatonrendesen a 4. polgármester lettem. Köszönöm mindenkinek,  aki szavazatával bizalmába
fogadott, minden erőmmel azon leszek, hogy a falu lakosaihoz eljuttatott levelemben foglaltakat
teljesítsem. Szeretné, ha a Kővágóörsi Önkormányzat ebben a törekvésemben segítene, és igyekezni
fogok, hogy minden oldalról korrekt legyen kapcsolatunk. A választások következtében jelentősen
átalakult képviselő-testületünk is. 
Külön  öröm  számomra,  hogy  a  testületünkben  egy  fiatal,  Péringer  Martina  is  bekerült,  aki
egyetemi tanulmányokat folytat, és az élet minden terén szorgalmas munkával, jó hozzáállással,
kimagasló  eredményeket  érhet  el.  Szerencsének  tartja,  hogy  a  helyi  NABE  vezetője  Schöck
Ferencné Aranka is bekerült, a testületük tagja lett, mert így lehetőség jut a Képviselő-testület és a
Nők a Balatonért Egyesület  közötti szoros, gyümölcsöző együttműködésre. Egyúttal bejelentené,
hogy  Schöck  Ferencné  Arankát  szeretné  felkérni  az  alpolgármesteri  feladatok  ellátására.  A
képviselő testület tagjai közé két „régi motoros” Csabáné Varga Anikó és Kuti Istvánné is bekerült,
akik gyakorlatukkal, szakmai tapasztalatukkal, emberismeretükkel munkánkat nagyban segíthetik,
támogathatják. 
Az előző polgármester, Fuchs Henrik munkájára is tisztelettel  gondolok,  lehetőségeihez mérten
mindent megtett a falu fejlődéséért, köszönet érte. 
A Képviselő-testület tagjaitól azt kéri, hogy a falu lakosaival és a nyaralósokkal jó kapcsolatot
alakítsanak ki,  problémáikat,  javaslataikat  nagy odafigyeléssel  hallgassák és  ezeket  a  testületi
ülésekre behozva, részletesen tárgyaljuk meg, és a közösség érdekeit szem előtt tartva hozzuk meg
szükséges döntéseinket. 
Végezetül  mindannyiónknak  kívánom,  hogy  sikeresen  tudjunk  együtt  dolgozni  az  egész  5  éves
ciklus alatt, a balatonrendesiek és az itt nyaralósok teljes megelégedettségére. Köszönöm szépen.”

Javasolja elfogadásra a polgármesteri programot.

Kuti  Istvánné,  képviselő: Szeretne  a  programmal  kapcsolatosan  kérdést  feltenni  Polgármester
Úrhoz.  Köszöni  szépen,  hogy  így  külön  megemlítette  őket.  Valóban  azon  lesznek,  hogy
Balatonrendes épüljön, szépüljön és fejlődjön. A beszámolóból a konkrét programokat hiányolta,
ezekről kaphatnának-e bővebb információt?

Lenner István, polgármester:  Úgy gondolja, hogy ő leírt egy programot, itt  fel is sorolta. De
mindenképpen adni fog egy példányt ebből a programból Képviselő Asszony részére.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Rendben,  azt  megköszöni,  mert,  amit  eljuttatott  a  balatonrendesi
választókhoz – még a választási kampány ideje alatt –, azt is csak utólag kapta meg, ezért örülne,
ha meg tudnák beszélni ezeket a konkrét programokat, illetve azt is, hogy milyen segítségre számít
a polgármester úr a képviselők vonatkozásában. Reméli, hogy erre alkalom fog nyílni.

Lenner István, polgármester: Természetesen, át fogja adni.

Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen! Ennyit szeretett volna mondai.

Lenner István,  polgármester: Kéri,  hogy  aki  így,  ebben  a  formában  el  tudja  fogadni  ezt  a
beszámolót, az kézfeltartással szavazzon.
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Kuti Istvánné, képviselő: Ezzel a kiegészítővel – a konkrét megvalósulást illető programokról 
szóló tájékoztatás pótlásával –, szeretné feltenni ezt a javaslatot szavazásra.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Polgármesteri program elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Lenner  István  polgármester  által
ismertetett  és  a  programról  szóló  írásbeli  tájékoztatással  a  polgármesteri  programról  szóló
tájékoztatást elfogadja.

5. Ügyrendi Bizottság megválasztása

Lenner István,  polgármester:  Úgy  gondolja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  megkapta,  így
annak alapján az Ügyrendi Bizottságba a tagokra szeretne egy előterjesztést tenni.

A település Szervezeti  és Működési Szabályzata  az Ügyrendi  Bizottság hatáskörét  és feladatait
nevesíti,  azaz  meghatározza,  hogy  feladata  a  Képviselő-testület  tagjai  által  tett
vagyonnyilatkozatok  nyilvántartása,  ellenőrzése,  kezelése,  őrzése  és  vizsgálata,  valamint  a
Képviselő-testület  tagjai  összeférhetetlenségi  eljárásban  meghatározott  bizottsági  feladatok
ellátása.  Tekintettel  az SZMSZ-ben foglaltakra,  szükséges megválasztani  a bizottság elnökét  és
annak tagjait.

Az Ügyrendi Bizottságba javasolt tagok:

Elnöknek  Kuti  Istvánné  képviselőt,  tagnak  Péringer  Martina  képviselőt  szeretné  javasolni,  és
lehetőség van kültag megválasztására is, melyre Takács Ferencet szeretné felkérni.

Az Ügyrendi Bizottságba javasolt tagok, az Mötv. 46.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, előzetesen
nyilatkoznak, hogy a felkérést elfogadják és nem kérik a zárt ülés tartását.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek! 

Kuti  Istvánné,  képviselő: Azt  szeretné  javasolni  a  polgármester  úrnak,  hogy  az  ügyrendi
bizottságba eddig is mindig képviselők vettek részt.  Ezt  esetlegesen fontolja meg,  hogy ez így
lenne jó a jövőben is. Ez gyakorlatilag az egyetlen bizottság, ami alakult Balatonrendesen, ez az
Ügyrendi Bizottság, aminek az a feladata, hogy a vagyonnyilatkozatokat időben beadják a tagok és
ezt ellenőrizzék. Ez megoldódott eddig is kültag bevonása nélkül is.

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja,  hogy mivel  van rá lehetőség,  ezért  így szeretné.
Ezért kéri, hogy ennek tekintetében szavazzanak. Van rá lehetőség?

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Lehetőség van, de, amit képviselő asszony mondott, hogy – nyilván
a bevett gyakorlattól el lehet térni –, de a bevett gyakorlat az az, hogy azon településeken ahol
kizárólag ügyrendi bizottság kerül megválasztásra jellemzően képviselő-testületi tagokból szokott

6



ez megtörténni. Hozzáteszi, hogy túl sok feladattal eddig nem szembesültek ezek a bizottságok. De
a lehetőség adott. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Csak  annyit  szeretett  volna  tudni,  hogy  Polgármester  Úr  miért
ragaszkodik ehhez a megoldáshoz, ha esetleg lenne szíves ezt megindokolni.

Lenner István, polgármester: Így szeretné, ha esetleg ezt így mindenki el tudja fogadni, kéri,
hogy szavazzanak.

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Azt szeretné kérni, hogy a javasolt tagok egyesével nyilatkozzanak,
elfogadják-e a tisztséget. Először az elnöki tisztségre felkért Kuti Istvánné képviselőt kéri.

Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen, át szeretné adni valaki másnak a képviselő-testületből
ezt  a  megbízatást.  A tagságot  nem  utasítja  el,  csak  az  elnöki  tisztséget.  A tagságot  köszöni,
elfogadja.

Lenner István, polgármester: Csabáné Varga Anikó képviselőt kérdezi meg, hogy elfogadja-e ezt
a tisztséget. 

Csabáné Varga Anikó képviselő: Maga helyett Péringer Martina képviselőt javasolja elnöknek.

Péringer Martina képviselő: Megköszöni, elfogadja.

Takács Ferenc: A tagságot köszöni, elfogadja.

Tóthné  dr.  Titz  Éva  aljegyző: Ezt  követően  a  Képviselő-testületnek  egyesével  kellene
megszavaznia  az  Ügyrendi  Bizottság  tagjait.  Minden képviselő  szavazhat,  itt  nincs  érintettség.
Továbbá megkérdezi a felkért tagokat, hogy kérik-e zárt ülés tartását?

Nem kérik.

Lenner István, polgármester:  Kéri, aki egyetért a javaslattal,  miszerint az Ügyrendi Bizottság
elnöke Péringer Martina képviselő legyen, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

 elnökévé: Péringer Martinát, 

2019. október 29. napjától megválasztja.

Felelős: Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal
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Lenner István, polgármester:  Aki egyetért a javaslattal, miszerint az Ügyrendi Bizottság egyik
tagja Kuti Istvánné képviselő legyen, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

 tagjává Kuti Istvánnét,

2019. október 29. napjától megválasztja.

Felelős: Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

Lenner István, polgármester:  Aki egyetért a javaslattal, miszerint az Ügyrendi Bizottság egyik
tagja Takács Ferenc képviselő legyen, kéri, az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjává Takács
Ferencet – mint nem képviselő-testületi tag tagjává – 2019. október 29. napjától megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő-testületi tagjától az
esküt vegye ki. 

Felelős: Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

Tóthné  dr.  Titz  Éva  aljegyző: Összefoglalva  ismerteti,  hogy  Balatonrendes  Község
Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Ügyrendi  Bizottság  elnöknek  Péringer  Martinát,  tagnak
Kuti Istvánnét és kültagnak Takács Ferenc urat választotta.
Mivel bekerült a bizottságba egy kültag, így a kültagnak esküt kell tennie.
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Felkéri  Polgármester  Urat  az eskü kivételére,  valamint  a  választott  kültagot  az eskü letételére.
Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 

Eskütétel

A kültag eskütétele után Lenner István polgármester gratulál, majd átadja az esküokmányt.

6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Lenner István, polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben benne van, hogy a Képviselő-
testület  a  polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a  polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. 
Szeretné, ha Schöck Ferencné Aranka töltené be ezt a pozíciót. 
Őt kéri fel az alpolgármesteri feladtok ellátására. Megkérdezi, hogy vállalja-e ezt a tisztséget?

Schöck Ferencné, képviselő: Megköszöni a bizalmat, a jelölést elfogadja.

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Tájékoztatja alpolgármester jelölt asszonyt, hogy kérheti zárt ülés
tartását.

Schöck Ferenc, alpolgármester jelölt: Zárt ülés tartását nem kéri.

Lenner  István,  polgármester:  Elmondja,  hogy  titkos  szavazással  kell  az  alpolgármestert
megválasztani,  az  SZMSZ a titkos szavazással  kapcsolatban az alábbi  szabályokat  tartalmazza:
„19.§  (2) A  titkos  szavazás  borítékba  helyezett  szavazólapon  külön  helyiség  és  urna
igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képviselő-testület által erre a célra létrehozott 3
főből álló bizottság bonyolítja le.  A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amely
tartalmazza a szavazás helyét, idejét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét,
a  szavazás  során felmerült  körülményeket,  a  szavazás  eredményét.  A titkos  szavazással  hozott
döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni.”

A választás törvényes lebonyolításához a képviselő-testület tagjaiból szavazatszámláló bizottságot
kell létrehozni, melynek tagjául javasolja: 

Péringer  Martina,  Kuti  Istvánné,  Csabáné  Varga  Anikó  képviselőket.  A bizottság  elnökének
Péringer Martina képviselőt javasolja. 

Kéri a képviselőket, hogy aki a bizottságba javasolt személyekkel egyetért, szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy az alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:
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       Péringer Martina, képviselő,
       Kuti Istvánné, képviselő,
       Csabáné Varga Anikó, képviselő.

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Péringer Martina képviselőt jelöli ki.

Felkéri a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Felelős: Péringer Martina képviselő; Kuti Istvánné képviselő; Csabáné Varga Anikó képviselő.
Határidő: azonnal

Lenner István, polgármester: Az alpolgármester választás idejére szünetet rendel el.

A szünet kezdete: 10:35 óra.

A szünet vége: 10:45 óra.

Lenner István, polgármester: A szünetet bezárja. Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét,
Péringer Martina képviselőt, hogy ismerteti a választás eredményét.

Péringer Martina,  Szavazatszámláló  Bizottság  Elnöke: A titkos  szavazást  lebonyolították,  a
szavazás  során  mindent  rendben  talált.  A  szavazás  eredménye  szerint  5  igen  szavazattal  0
tartózkodással Balatonrendes Község alpolgármestere Schöck Ferencnét választotta a Képviselő-
testület. 

Lenner István, polgármester: Tájékoztatásul elmondja,  hogy a jegyzőkönyvben egy alakszerű
határozat születik erről a titkos szavazásról, melyet az előterjesztés is tartalmaz, ismerteti azt.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az alpolgármester megválasztásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  titkos  szavazással,  minősített
többséggel  2019.  október  29.  napjától  a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  Schök
Ferencnét társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 

Felelős:    Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

Lenner István, polgármester: Felkéri alpolgármester asszonyt, az eskü letételére. Felkéri a
jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételét állva hallgassák végig, melyet előolvas.

Eskütétel

Az eskütételt követően átadja részére az esküokmányt és gratulál. 
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7. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Lenner István, polgármester: A polgármester tiszteletdíjának megállapításánál szeretné jelezni az
érintettségét.  A döntéshozatalból  történő  kizárását  szeretné  a  Képviselő-testület  elé  terjeszteni.
Elfogadják-e vagy nem?

Tóthné  dr.  Titz  Éva  aljegyző: Van  lehetőség  kizárni  a  polgármester  urat  a  tiszteletdíj
megállapításának döntéséből, de van lehetőség arra is, hogy ne zárja ki.  A kérdés az, hogy ezt
hogyan szeretné kérni polgármester úr. Kizárja-e vagy ne zárja ki? 

Lenner István, polgármester: Kéri, hogy a szavazásból érintettség címén ne zárják ki. 
Aki egyetért azzal, hogy a szavazásból ne zárják, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

A polgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Lenner  Istvánt  személyes  érintettség
okán a polgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.

Lenner  István,  polgármester: A  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíját  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  meghatározza  az
alábbiak szerint:
„51. § (1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 463. 800 Ft
(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, 231.
900 Ft
(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. 301. 470 Ft”

Ez összesen: 997. 170 Ft.

A polgármester tiszteletdíja a helyettes államtitkár alapilletménye alapján kerül kiszámításra. 

Ez  alapján  a  főállású  polgármesterként  299.  151  Ft  járna,  de  ő  társadalmi  megbízatású
polgármester, így a tiszteletdíja br. 149.576 Ft, költségtérítése ennek 15 %-a, 22.436 Ft.

Ismerteti a határozati javaslatokat.

Kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Amennyiben  nincs,kéri,  hogy  aki  a  polgármester  részére  javasolt  tiszteletdíj  megállapításával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

107/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lenner István társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját  a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján havi 149. 576,- Ft-ban állapítja meg. 

A társadalmi megbízatású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft -
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Schöck Ferencné alpolgármester
Határidő: azonnal

Schöck Ferencné, polgármester: Jelzi érintettségét.

Lenner  István,  polgármester: Kéri,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapításával
kapcsolatos döntéshozatalból az alpolgármestert érintettség okán szintén ne zárják ki.

Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

BALATONRENBDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az alpolgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schöck Ferencné személyes érintettség
okán az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.

Lenner  István,  polgármester: Ismerteti  az  alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapításával
kapcsolatos határozati javaslatot.
Nem tudja, hogy itt százalékban lehet megállapítani? Vagy hogyan?

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Összegben és százalékban is. Jogszabály előírja, hogy a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának a
90 %-a lehet maximum. Innentől kezdve a polgármester tesz javaslatot arra, hogy mennyi lehet az
alpolgármester asszony tiszteletdíja.
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Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, mint az előző ciklusban, ahogy az alpolgármester
asszony kapta a tiszteletdíjat, az megfelelő lenne most is. Kuti Istvánné képviselő asszonyt – előző
alpolgármester asszonyt – kérdezi, hogy ő mit gondol erről? 

Kuti  Istvánné,  képviselő: Csak  ott  más  volt  a  felállás.  Most  arra  lennének  kíváncsiak,  hogy
polgármester úr mit javasol. Polgármester úr tiszteletdíja lesz 149. 576,- Ft, hogy ennek javasolja-e
az alpolgármester részére a 90 %-át, vagy kevesebbet? Amilyen javaslatot tesz, azzal fognak majd
egyet vagy nem egyet érteni. Tehát azt kellene eldönteni, hogy milyen százalékot ad. 
Az ő esetében nem a legmagasabb százalék volt egyébként (60 % volt megállapítva), de ezt csak
amiatt említi meg, amiért megkérdezte. 

Lenner István, polgármester: Rendben. Akkor 60 %-ban állapítanák meg.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző:  A 60 %-os tiszteletdíj az 89.746 Ft, melyhez annak a 15%-a a
költségtérítés 13.462 Ft. Bruttó összegről van szó.

Lenner  István,  polgármester:  Az  elhangzott  összegek  tekintetében  ismerteti  a  határozati
javaslatot.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 109/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Schöck  Ferencné,  társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  80.  §  (2)  bekezdése  alapján  havi  89.746  Ft-ban
állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 13.462 Ft - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

8. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 

Lenner István, polgármester: Az anyagot  írásban megkapták.  A képviselők tiszteletdíja  eddig
havi bruttó 20.000 Ft volt. Szeretné, ha ezt 35.000 Ft-ra tudnák felemelni. Szeretné kérdezni, hogy
ezt a képviselő testület megszavazza-e?
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Kuti Istvánné képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a költségvetés elfogja-e bírni?

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Azt szeretné csak elmondani, hogy itt a jogszabályok azt mondják
ki,  hogy  a  képviselő-testület  tiszteletdíja  konkrét  összegben  nincs  meghatározva,  a  település
teljesítőképessége,  költségvetése  szab  ennek  határt.  Eddig  gyakorlatilag  20.000  Ft/hó  volt  a
képviselői  tiszteletdíj.  Ebben  az  évben  még  október  (fél  hónap),  november,  decemberre  ezt  a
jelenlegi költségvetésnek kell ezt elbírnia. A következő időszak már megint egy nyitott kérdés.

Lakosság részéről (Takács Ferenc): Megkérdezi, hogy szabad-e ehhez hozzá szólni?

Kuti Istvánné, képviselő: Nem.

Tóthné  dr.  Titz  Éva aljegyző: Tanácskozási  joggal  csak  kizárólag  a  képviselő-testületi  tagok
vehetnek részt, ha a polgármester úr a felszólaláshoz engedélyt ad, akkor lehet.

Lenner István, polgármester: Megengedi.

Lakosság részéről (Takács Ferenc): Ahhoz a kérdéshez, hogy ezt a költségvetés hogyan fogja
elbírni, szeretné mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy az előző polgármester és alpolgármester
fizetése a mostanihoz képest annyival magasabb volt, hogy ez bőven el fogja bírni azt a 3 főt érintő
15.000  Ft-os  emelést.  Ha  a  költségvetés  rendesen  lett  megcsinálva  2019.  évre,  akkor
megtakarításnak kell lennie a költségvetésben.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Elnézést  kér,  de  közben  azért  még  vannak  olyan  dolgok,  amiket
vélhetőleg  nem  kísért  figyelemmel,  amiket  ki  kell  fizetni  a  költségvetésből.  Ilyen  például  a
kisbusznak az üzemeltetése, ilyen a végkielégítés, és ilyen a szabadságmegváltás. Nem tudja, hogy
ezzel tisztában van-e? Ha ő ezt így látja jónak. Mindösszesen feltett egy kérdést, minek után ő nem
rég erre tette le az esküt, hogy Balatonrendes érdekeit tartja szem előtt. És az érdeke a falunak az,
hogy ne menjen csődbe. Ő így gondolja, de amennyiben a többség is így látja jónak, neki nincs
kifogása ellene. Feltett egy kérdést. 
 
Lenner István,  polgármester: Rendben.  Szeretné,  ha  35.000  Ft-ra  módosítanák  a  képviselői
tiszteletdíjat, amiről természetesen – amennyiben valaki úgy gondolja – le is mondhat róla, hogy ha
nem akarja –  ezt egyébként nem tartja jó ötletnek –, de ezt persze mindenkinek személyenként
kellene eldönteni. 
Tehát  akkor  az  elhangzottak  alapján  tenné  fel  szavazásra  a  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló
rendeletet. 

Aki egyetért a képviselők tiszteletdíjára tett javaslattal és a rendeletet elfogadja, kéri kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019. (XI.08.) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról
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9. Polgármester munkarendjének meghatározása 

Lenner István, polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, azzal, hogy a tisztsége ellátásával
összefüggésben  eltöltendő  idő  hetente  a  feladatai  ellátásához  aktuálisan  szükséges  idő  lenne,
valamint a fogadóórával kapcsolatosan arra gondolt, hogy ez hetente egy alkalom, egy keddi nap
lenne, valamint havonta egy szombati napon. 

A fogadóóra konkrét időpontjait, illetve, hogy havonta melyik szombaton lenne a fogadó óra, ha
ennek még ráér a kifüggesztése, akkor ezt a következő testületi ülésre döntené el.
 
Aki az ismertetett munkarend meghatározásával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

110/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Lenner István, társadalmi megbízatású
polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Tisztsége  ellátásával  összefüggésben  eltöltendő  idő  hetente:  a  feladatai  ellátásához  aktuálisan
szükséges idő. 
Polgármesteri fogadóórára az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente egyszer keddi napon,
valamint havonta egyszer szombati napon. 

Felelős: Lenner István, polgármester
Határidő: folyamatos

10. Leköszönő polgármester végkielégítése

Lenner István, polgármester:  2019. október  13.  napján tartott  választás  napján Fuchs Henrik
főállású polgármester 2014. 10.13. napján létrejött főállású polgármesteri jogviszonya (tekintettel
arra, hogy ismételten nem került megválasztásra) a Mötv. 69. § (1) bekezdésének a) pontja szerint
megszűnt, erre tekintettel a Kttv. 225/D. § (1) bekezdése szerint 3 havi illetményének megfelelő
összegű juttatás illeti meg, melynek összege: 897.600 Ft. 

Az előterjesztés alapján tenné fel ezt szavazásra, kéri, hogy aki el tudja ezt fogadni, 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

111/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Fuchs Henrik leköszönő polgármester végkielégítéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fuchs  Henrik  volt  főállású
polgármester részére – tekintettel arra, hogy főállású tisztsége a Mötv. 69. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján szűnt meg – a Kttv. 225/D. § (1) bekezdésében foglalt három havi illetményének
megfelelő összegű (897.600 Ft) végkielégítést állapít meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:    Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

11. Leköszönő polgármester szabadságmegváltása

Lenner István, polgármester:  2019. október  13.  napján tartott  választás  napján Fuchs Henrik
főállású polgármester 2014. 10.13. napján létrejött főállású polgármesteri jogviszonya (tekintettel
arra,  hogy ismételten  nem került  megválasztásra)  megszűnt.  A polgármester  2019.  október  13.
napjáig  19  nap  ki  nem  vett  szabadsággal  rendelkezik,  melyet  meg  kell  váltani.  A
szabadságmegváltás címén kifizetendő összeg: 261.370 Ft. 
Amennyiben a volt  polgármester  nem létesít  új  kormányzati  szolgálati  jogviszonyt,  az arányos
szabadságot a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani. 

Ismerteti a határozati javaslatot.

Az előterjesztés alapján tenné fel ezt szavazásra, kéri, hogy aki el tudja ezt fogadni, kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

112/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Fuchs Henrik volt polgármester szabadságmegváltásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Fuchs Henrik, volt
főállású  polgármester  2019.  január  1.  napjától  2019.  október  13.  napjáig  19  nap  ki  nem vett
szabadsággal  rendelkezik,  melyet  a  jogviszony  megszűnésére  tekintettel  meg  kell  váltani.
Szabadságmegváltás címén fizetendő összeg: 261.370 Ft. 
Amennyiben Fuchs Henrik 30 napon belül nem létesít új kormányzati szolgálati jogviszonyt a 19
napra járó szabadságmegváltás összegét a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell kifizetni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Lenner István, polgármester
Határidő: 2019. november 22.
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12.  Tájékoztatások  (gazdasági  program,  feladatátvállalás,  összeférhetetlenségi  szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel)

Tóthné dr.  Titz  Éva, aljegyző: Igazából  a képviselő-testületi  tagok vonatkozásában szükséges
megemlíteni,  néhány mondatban szeretné csak az előterjesztéshez képest a figyelmet  felhívni a
gazdasági program előkészítésére, amely az alakuló ülést követő hat hónapon belül meg kell, hogy
megtörténjen. Ez lehet a réginek a folytatása, lehet egy teljesen új, ezt 6 hónapon belül közösen a
testület fogja megállapítani és elfogadni.
A  Feladat  vállalásának  előkészítése  vonatkozásában  fontos  megemlíteni,  hogy  a  lakossági
igényekre, a költséghatékonyságra lehetőséget ad, hogy a nagyobb gazdasági teljesítőképességű,
lakosságszámú  települési  önkormányzat  kötelező  feladat-  és  hatáskörét  más  települési
önkormányzat  (társulása)  önként  vállalhatja  át,  erre  vonatkozóan  döntést  szükséges  hozni.  A
feladatvállalást  nem  köti  az  új  képviselő-testület  megalakulásához,  azonban  az  új  testületnek
célszerű átgondolnia a feladatvállalást,  ha szükséges rendelkeznie a teendőkről, ez is nyilván a
költségvetések  elkészítése,  gazdasági  program  lefektetésekor  mérlegelendő,  hogy  a  település
teljesítőképessége milyen formán bírja el az önként vállalt feladatoknak a teljesítését.
Az  összeférhetetlenségi  és  méltatlansági  szabályok  vonatkozásában  nem  kívánja  felsorolni  a
jogszabályi hivatkozásokat. Az Mötv. 36.§-a taglalja ezt. Itt arra hívná csak fel a figyelmet, hogy
mint az összeférhetetlenségi nyilatkozat,  mint a méltatlansági szabályok betartása folyamatosan
ellenőrizendő.  Tehát,  ha  valakinek  összeférhetetlenség  kerül  szóba,  akkor  azt  nyilván  fel  kell
oldani.  Ezt orvosolni kell,  és ezt meg lehet oldani bizonyos határidőkön belül. A méltatlansági
szabályok vonatkozásában szeretné felhívni a figyelmet a köztartozásmentes adózói adatbázisba
való bejelentkezésre, amely 30 napon belül esedékes a megválasztást követően, ez egy NAV-os
adatbázis.  A NAV  folyamatosan  figyeli  és  kontroll  alatt  tartja  a  képviselőket  e  tekintetben.
Amennyiben valaki a köztartozásmentes adózói adatbázisból kikerül,  úgy azt a kormányhivatal
felé, majd a kormányhivatal az önkormányzati hivatal felé jelzi. Ezt szintén rendezni kell volt már
ilyen  a  településeiken.  Apróbb  hibák,  félreértések,  fizetési  elcsúszások  miatt,  ezt  mind  lehet
orvosolni egy meghatározott határidőn belül. Ha ez nem történik meg, akkor ennek viszont nagyon
komoly következménye van, mert akkor a képviselői megbízatás megszűnik, bizonyos idő után.
Úgyhogy erre nagyon kér mindenkit, hogy figyeljen oda. A technikáját illetően nagyon szívesen
segít a hivatal, ha valaki ebben megakad. Mindenkinek ügyfélkapuval kell rendelkezni. Ezen az
ügyfélkapun  keresztül  kell  bejelentkezni  ebbe  a  KOMA  rendszerbe,  a  NAV-on  belül,  és
gyakorlatilag,  ha  valaki  kikerül  ebből,  akkor  újra  vissza  kell  jelentkezni.  De  ezek  már
részletkérdések, ezekben fognak tudni segíteni, amennyiben szükséges bárkinek. 
Az utolsó,  a vagyon nyilatkozattételi  kötelezettség,  amely mind a megválasztástól,  mind pedig
január  1-től  számított  30  napon  belüli  kötelezettsége  a  települési  képviselőknek,  ezt  kötelező
megtenni. A vagyon nyilatkozattételi kötelezettséghez szükséges nyomtatványokat rendelkezésre
bocsájtják, mint a képviselő, annak hozzátartozói körében is szükséges ezt a vagyon nyilatkozatot
megtenni.
Nagyon röviden ennyit szeretett volna mondani, és bármilyen kérdés van a testületi tagok részéről,
ez irányban is szívesen segítenek a továbbiakban is. Köszöni.

Lenner István, polgármester: Köszöni aljegyző asszony tájékoztatását.
Kérdezi, hogy az elhangzott tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés?

Amennyiben nincs, aki a tájékoztatással kapcsolatos előterjesztést elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

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

17



BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

Tájékoztatás elfogadásáról

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tájékoztatásról  szóló  előterjesztést
elfogadja.

13. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Lenner István, polgármester: Elmondja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegálnia kell egy főt.
Nem tudja, hogy eddig mi volt a bevett szokás, hogy kit szoktak delegálni? 

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Tulajdonképpen a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnál a
társulási megállapodás csak annyit  ír, hogy delegálni kell egy tagot a testületből, jellemzően ez
minden esetben a polgármester, és kérték is – igaz hogy nem egy hivatalos levélben, csak egy e-
mailben  –,  hogy  kérik  a  polgármestereket  delegálni.  (A  település  is  kapcsolódik  más  egyéb
társuláshoz is, pl.  a Révfülöpi  Óvoda Társuláshoz, ebben az esetben a társulási megállapodás
egyértelműen  kimondja,  hogy a  delegált  tag  a  polgármester,  tehát  itt  nem is  kell  majd  külön
delegálni.) De a Tapolcai Társulásnál ez így nincs kimondva, ezért kérik a tagok delegálását, és
jellemzően (bele is írta az előterjesztésbe, hogy a korábbi időszakban a polgármester volt).
És még egy mondat, ami szintén csak tájékoztatás jelleggel küldtek meg a Társulásról, hogy az
alakuló ülés várható ideje 2019. november 7. napja, 9:00 óra.
Minden esetben már összegyűjtötték az érintett településekről az elérhetőségeket, minden esetben,
minden polgármester meg fogja kapni időben ezeket a meghívókat. A jegyzőnek is megszokták
küldeni, és ő is mindig tovább szokta küldeni, így talán még duplán is megkapják ilyen esetekben. 

Lenner István, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a társulásba a delegált tag a polgármester
személye legyen, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

114/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Lenner István polgármestert delegálja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás részére küldje meg.

Felelős:    Lenner István, polgármester
Határidő: 2019. november 7. 
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14. A balatonrendesi faluújság nevének „Rendesi lapok”-ról Balatonrendesi hírek”-re történő
módosítása

Lenner István, polgármester: Vannak ezek a Rendesi lapok, amik már nagyon régóta mindenféle
formában  megjelentek,  hol  kevesebbszer,  hol  többször  egy  évben.  Ezt  szeretnék  most  kicsit
rendszeresíteni, negyedéves megjelenéssel ezt biztosítani a faluban mindenkinek itt lakóknak és az
üdülőtulajdonosoknak,  illetve  aki  igényt  tart  rá.  Valamint  a  nevét  szeretnék  megváltoztatni
„Rendesi lapok”-ról, „Balatonrendesi hírek”-re.

Ezt  szeretné  a  testület  elé  terjeszteni.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  az  elhangzottakhoz
hozzáfűzni valója, véleménye? Vagy elfogadják-e így ezt az előterjesztést?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Üdvözli ezt az elképzelést,  mert úgy gondolja, hogy sokan
vannak nyaralótulajdonosok, akik nem mindennap tartózkodnak Balatonrendesen, viszont várják a
híreket és mindig szerencsés volt, amikor tájékozódtak – ők, mint nyaralósok Budapesten – arról,
hogy mi történik Balatonrendesen, és hogy milyen programok lesznek. Ezt mindig előlehet majd
venni. De ugyanakkor ezt e-mailen is javasolná megküldeni azok részére, akik inkább e-mailen
várnák ezt a lehetőséget, hogy elolvassák a híreket.

Kuti Istvánné, képviselő: Ő is pont ezt szerette volna kérdezni, hogy milyen formában fogják
megkapni, gondolja, hogy az itt állandó lakással bírók részére bedobásra kerül a postaládába, de
nagyon  sok  olyan  nyaralótulajdonos  van,  aki  állandóra  be  van  jelentve,  de  ténylegesen  nem
tartózkodik itt. Az ő elérhetőségük kapcsán milyen formában gondolták eljuttatni nekik?

Lenner  István,  polgármester: Úgy  gondolja,  hogy  ez  alpolgármester  asszony  részéről
megválaszolásra került.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Véleménye szerint önkéntességi alapon fog ez működni, hogy
aki szeretné ezt e-mailen megkapni, az megadja részükre az e-mail címét.

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  A honlappal kapcsolatban szeretne kérdezni, hogy lehetőség
szerint  szeretné,  ha  ott  is  lennének  tájékoztatva  mindenféle  eseményről.  Kérdezi,  hogy  van-e
remény arra, hogy a honlapot újra lehessen indítani?

Lenner István, polgármester: Véleménye szerint működik a balatonrendesi honlap.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, működik. A tájékoztatásokkal kapcsolatban azonban ő is szeretett
volna kérdést feltenni, hogy az ülések anyaga fel fog-e kerülni a jövőben? Milyen tájékoztatást
kapnak  a  honlapon  keresztül,  mert  több  érdeklődő,  illetve  több  kérdés  is  van  sok  mindennel
kapcsolatban. Ezért kérdezi, hogy milyen formában és ki fogja feltenni a tájékoztatást? Hogy lesz
ez megoldva?

Lenner István, polgármester: Amennyiben ez a kérdés őt illeti, úgy gondolja, hogy szerinte az,
aki ezeket eddig is felrakta. Kérdezi, hogy nem a Kővágóörsi Közös Önkormányzat dolgozói tették
ezt meg eddig? 

Tóthné  dr.  Titz  Éva  aljegyző:  Nem.  Elmondja,  hogy  a  hivatalhoz  tartozó  kötelező  tartalmi
dolgokat  ők  kezelik,  tehát  ilyen,  hogy  testületi  ülés  anyagok:  jegyzőkönyvek,  meghívók,
előterjesztések, rendeletek, stb… Amiket nekik kell, ezeket ők kezelik, azon kívül egy településnek
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a honlapjára sem ők rakják fel  az önkormányzati  programokat,  illetve  azoknak a tájékoztatóit,
azokat nem ők kezelik. Van egy honlap szerkesztő, akit meg lehet keresni.

Lenner István, polgármester: Herczeg Zoltán.

Tóthné dr.  Titz Éva aljegyző:  Így van. De a hivatal  csak és kizárólag az ő általa  kötelezően
ellátandó dolgokat rakja fel. Csak ugye az a kérdés, hogy milyen formában megy tovább?

Kuti Istvánné, képviselő: Erről szeretnének tájékoztatást kérni.

Lenner István, polgármester:  Természetesen ugyan ebben a formában megy tovább, ahogy az
eddigiekben történt.  Úgy gondolja,  hogy ebben eddig sem volt  semmi probléma,  valószínűnek
tartja – legalábbis reméli –, hogy ezután sem lesz.

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Magának az önkormányzati dolgoknak kell egy felelőst keresni, aki
majd rendszeresíti, rendezi.

Lenner István, polgármester: Kuti Istvánné képviselőt kérdezi, hogy ki volt az, aki eddig intézte
ezeket a dolgokat.

Kuti Istvánné, képviselő:  Eddig a polgármester úr, Fuchs Henrik, ő intézte ezeket a dolgokat,
hogy mi kerül föl és mi nem, és ő tartotta a kapcsolatot is a Herczeg Úrral.

Lenner  István,  polgármester:  Rendben,  akkor  valószínűnek  tartja,  hogy  ő  lesz,  aki  a
továbbiakban ezt intézni fogja.

Lenner István, polgármester: Van-e még valakinek esetleg valamilyen kérdése?

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Ha  esetlegesen  felmerülne,  hogy  több  esetben  is  kérnének  meg
külsősöket, hogy segítsék a munkát, szeretné javasolni – biztos benne, hogy polgármester úrhoz is
eljutott a megkeresés Éri Anita részéről –, ő például szorgalmazta, és nagyon szívesen bevállalná a
honlap kezelését. Írt egy levelet kifejezetten a testületnek, ezért gondolta, hogy polgármester úrhoz
is eljutott.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Polgármester úrhoz nem írt. Ő, személy szerint ugyan, de még
a választás előtt.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez nem az a levél, ez a választás utáni, mert azzal kezdi, hogy gratulál a
választási eredményekhez, majd azzal folytatja, hogy az internetes rendszer bővítésében szívesen
segít. Ebben is esetleg lenne külső segítség.
E-mailen  küldte  és  a  címzettek  között  szerepelt  alpolgármester  asszony  e-mail  címe  is,  ebből
gondolta,  eljut  polgármester  úrhoz  is,  de szívesen  oda  adja  a  nála  lévő  példányt  polgármester
úrnak.

Lenner  István,  polgármester:  Köszöni  szépen,  biztosan  a  részére  is  meg  fogják  küldeni.
Mindenféleképpen átgondolják természetesen.
Az  eredeti  témához  visszatérve  szavazásra  bocsátja  a  „Rendsei  lapok”  névváltoztatását.  Aki
egyetért azzal, hogy a balatonrendesi faluújság nevét „Rendesi lapok”-ról „Balatonrendesi hírek”-
re változtassák, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2019. (X. 29.) HATÁROZATA

A balatonrendesi faluújság nevének „Rendesi lapok”-ról Balatonrendesi hírek”-re történő
módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  balatonrendesi  faluújság  nevének
„Rendesi lapok”-ról Balatonrendesi hírek”-re történő módosítását elfogadja.

Lenner István, polgármester:  Ezentúl Balatonrendesi hírek címmel fog megjelenni a faluújság,
úgy tervezték, hogy évente legalább 4 alkalommal, negyedévenként fog erre sor kerülni.

Kuti Istvánné, képviselő: A megjelenítendő cikkeket polgármester úrnak kell majd adni?

Lenner István, polgármester:  Igen, úgy gondolja, ha eddig a felelős kiadó a polgármester volt,
akkor ezután is így lesz.
Köszöni, mindenkinek, hogy ennyien eljöttek és ennyien megtisztelték a hallgatóság részéről is.

Kuti Istvánné, képviselő: Neki még lenne egy kérdése polgármester úrhoz, úgy gondolja, hogy
talán  a  hallgatóságot  is  érdekli.  Szeretne  tájékoztatást  kérni,  hogy  jelen  pillanatban  milyen
felállásban működik a falunak a kisbusza?

Lenner István, polgármester: A falunak a kisbusza úgy működik, hogy most 2 fő PÁV I. és PÁV
II. vizsgával rendelkező sofőr van felvéve, akik iskola és óvodai napokon szállítják a gyerekeket.
Ez 2019. október 17. napjától működik úgy, hogy a sofőröknek bruttó 8.000,- Ft kerül kifizetésre,
egy napra.
 
Kuti Istvánné, képviselő: A megbízási szerződés napi- vagy alkalmankénti megbízási szerződés?

Lenner István, polgármester:  Ez a megbízási szerződés egy bizonyos időszakra szól, amiben a
fizetés napi összegként szerepel.

Kuti Istvánné, képviselő: És ezek az alkalmak a hét folyamán csak az iskolai napokat érintik? 

Lenner István, polgármester: Igen, és a sofőrök között váltásban történik. 

Kuti Istvánné, képviselő: És a busz továbbra is itt marad?

Lenner István, polgármester: A garázsban, ahol eddig is.

Kuti Istvánné, képviselő: Azokra a napokra, amikor a nyugdíjasokat viszi bevásárlásra, az ügyeik
intézésére, gyógyszertárba, ugyanígy vonatkozik ez a megbízatás?

Lenner István, polgármester: Köszöni a kérdést, úgy érzi mégis olvasta a program ismertetőjét.
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Ez a kérdés egy későbbi megbeszélés tárgyát képezi, ehhez nem elég az ő döntése, hanem kell a
képviselő-testületé is, de nem gondolja, hogy ezt pont most ezen az ülésen kellene eldönteni.

Kuti Istvánné, képviselő: Ő sem gondolja így, csak érdeklődik, mert őt is mások kérdezték, hogy
most  ki  vezeti  a  buszt.  Ezt  a  buszt  ugye  pályázaton  nyerte  a  község,  így  természetes,  hogy
érdeklődésre számot tart ennek a busznak a sorsa, annak használata. Tekintettel arra, hogy nem
tudta  milyen  formában  kötötték  a  szerződést  és  mivel  képviselő  lett,  emiatt  tartotta  fontosnak
megkérdezni és továbbra is érdeklődés tárgyát képezi, ezért is lett volna számára fontos, hogy erről
is halljon a polgármester úr beszámolójában. De vélhetően fog még erről tájékoztatást adni.

Lenner István, polgármester: Fognak még erről beszélni a következő testületi ülésen.

Kuti Istvánné, képviselő: Jó, rendben, tökéletesen igaza van.

Lenner István, polgármester: Viszont szeretne még valamit elmondani, arra való tekintettel, hogy
most zajlottak le a választások, szeretnének kiadni egy extra példányt a Balatonrendesi hírekből.
Ami talán a napokban, vagy a jövő héten kerülne kinyomtatásra. Csak véleményt szeretne erről
kérni?

Kuti Istvánné, képviselő: Támogatják! Örülni fog neki a lakosság.

Lenner István, polgármester: Kell erről is szavazni?

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Most nem, de a továbbiakban javasolja megvitatni a testülettel az
újság tartalmát is.

Lenner István, polgármester: Most is lesz felelős szerkesztője és felelős kiadója az újságnak.

Schöck Ferencné,  alpolgármester: Szeretné megköszönni  a bizalmat  polgármester  úrnak és a
képviselő-testületnek, köszöni a megbízatást. Szeretné a balatonrendesi választók javára fordítani a
munkáját. Úgy gondolja – elég régóta, a 70-es évek óta nyaralósként járt ide és töltött itt minden
nyarat ahhoz  –, hogy hasznára lehet a közösségnek, hidat képezve, mint régi nyaralós. Átlátja a
nyaralósok igényeit,  és most már 5. éve itt lakóként az állandó lakosok igényeit  és problémáit.
Ezért gondolta, hogy legyen a lakosok számára képviselői fogadóóra is, aminek a pontos időpontját
ki  is  fog függeszteni,  illetve  a  honlapra  is  ki  fogja tenni.  Úgy érzi,  belelát  a  falu  életébe,  így
szeretné felajánlani a szolgálatait, amiket lehetőségeihez képest maximálisan szeretne megoldani.

Lenner István, polgármester:  Van még valaki, aki hozzá szeretne szólni a hallgatóság részéről
esetleg?

Lakossági résztvevő: A meghívóban 10. napirendi pontként meghirdetett  a településfejlesztéssel,
településrendezéssel  és  településkép-érvényesítéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés  helyi
szabályaival kapcsolatban szeretne érdeklődni.

Lenner István, polgármester: Nem tárgyalták, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását,
a következő ülésen fogják tárgyalni mind a kettőt - küldenek majd róla értesítést is, most nem lett
volna értelme. 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Kapcsolódik a kettő, ha nincs Szervezeti és Működési Szabályzat
tárgyalva – annak a rendeletnek a módosítása köszönt volna vissza ennek a napirendi pontnál (a
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településfejlesztéssel,  településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályainál) is –, okafogyottá vált tárgyalni róla.

Lakossági  résztvevő: A honlappal  kapcsolatban  szeretne  érdeklődni.  Egy  szomszéd  település
Facebook csoportját szeretné felhozni példaként, ami naprakész és mindent lehet tudni onnan. Itt
ezt hiányolna, és egy ilyen csoport létrehozásával kapcsolatosan szeretne érdeklődni Balatonrendes
vonatkozásában is.

Péringer  Martina,  képviselő: Úgy  gondolja,  hogy  azért  nem lenne  szükséges  egy  Facebook
csoport létrehozása,  mert ami az említett  település csoportjában működik,  véleménye szerint az
minősíthetetlen,  azokkal  a hozzászólásokkal  és kommentekkel,  olyan emberektől,  akik nem ott
élnek rendszerint. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Ilyesmi előfordult már a faluújságban is valamikor régebben,
hiába volt  az egy hivatalos  lap –  Balatonrendes lapja –, ott  is  üzengetések folytak oda-vissza.
Véleménye  szerint  sem szabad  az  ilyet  megengedni,  semmilyen  formában.  Az  ilyen  értesítési
eszközök ne erre szolgáljanak. Akiknek gondjuk van egymással, beszéljék meg egymás között.

Péringer Martina képviselő: Olyat lehetne, hogy nem egy csoportot, hanem egy oldalt létrehozni,
ahol  nem lehet  hozzászólásokat  írni,  de  a  polgármester  és  a  képviselők  hozzáférhetnek,  és  ott
mindent közzétehetnek. Viszont úgy érzi, hogy a falu lakosságából – nem akar megbántani senkit –
nagyon kevesen vannak, akiket érint ennek a felületnek a használata, folyamatos figyelése, míg e-
mailcíme nagyobb arányban van embereknek, ezért gondolták azon megküldeni az olyan híreket
azoknak, akiknek szükséges. 

Lakossági résztvevő: Ezzel szeretne vitába szállni, visszatérve az előzőekben említett dolgokhoz.
Azzal egyetért, hogy valóban nem kellene csoport, viszont a falunak lehetne egy Facebook oldala –
ahova  nem  lehet  beírni,  csak  üzenetben  –,  arra  kiválóan  alkalmas  lenne,  hogy  oda  minden
információt fel lehetne tenni, ami a faluban történt, illetve ami történni fog. A rendezvényeken a
lakosság  részéről  készült  képeket  is  lehetne  ide  beküldeni,  és  ami  odavaló  azt  feltenni.  Azzal
kapcsolatban pedig, hogy ki használná ezt a felület és ki nem, úgy tapasztalta, hogy nagyon sok
olyan felhasználó van, aki bár nem oszt meg dolgokat, hozzászólásokat, de folyamatosan nézi a
Facebookot, és az ilyen emberektől nem kellene elvenni a lehetőséget mások miatt.  Véleménye
szerint  manapság olyan információdömping van,  hogy amit  és  ahol  lehet,  mindent  megkellene
osztani, és ráhagyni az emberekre, hogy mindenki maga dönthesse el, hogy hol követi soron. Erre
lehetőséget kellene adni, hogy valamilyen formában mindenki találjon információt.

Epresné Góz Margit a Helyi Választási Bizottság Elnöke:  Elnézést kér, neki mennie kell.  A
további munkához sok sikert,  kitartást  kíván. Örülne, ha mindenki jól tudna együtt  működni,  a
régiek  és  újak  is.  Olyan  kicsi  ez  a  falu,  nagyon  szeretné,  ha  mindenki  együtt  jól  tudna
kommunikálni,  ő  ezt  is  kívánja  mindenkinek,  helyes  és  pontos  kommunikációt  hozzanak  létre
együtt.

Elköszön és távozik.

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy mindenképpen meg fogják vizsgálni, hogy mi
legyen az előzőekben említett dologgal, és a későbbiekben tudósítani fogják, hogy mire jutottak.

Köszöni mindenkinek, aki ma eljött, külön megköszöni a képviselő testület munkáját is. 

23



Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az alakuló ülést 11:35 órakor bezárja. 

kmft.

Lenner István                            Tóthné dr. Titz Éva
polgármester                           aljegyző
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