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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 1/2020. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30. napján 8.00 
órakor megtartott soros, nyilvános üléséről 

Helye: Balatonrendes Község Kultúrház helyisége (8255 Balatonrendes, Fő utca 1.)

Jelen vannak: Lenner István                   polgármester
                        Schöck Ferencné                   alpolgármester
                        Csabáné Varga Anikó                 képviselő
                        Kuti Istvánné                   képviselő
                        Péringer Martina                         képviselő (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
                        Wolf Viktória     jegyző (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Tamás Lászlóné                 osztályvezető
                       Gyimesi Mónika                 műszaki ügyintéző
                       Slang Henrietta                            igazgatási ügyintéző
                       Part Andrásné                          jegyzőkönyvvezető (4 fő)

Lakosság részéről jelen van: (0 fő)

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Lenner István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van,
az ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Ismerteti  a  meghívóban szereplő 15 napirendi  pontot.  Kérdezi,  hogy
módosító javaslat van-e.

Wolf Viktória jegyző kéri 16. napirendként megtárgyalni a Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról című
előterjesztést.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  közérdekű  bejelentést  szeretne  tenni,  illetve  kérdéseket  intézni  a
polgármester úrhoz. Kéri, hogy az ülésről készített jegyzőkönyvet papíralapon juttassa el hozzá a Hivatal.

Lenner István polgármester kéri, hogy aki a napirend felvételével és így a módosított napirend tárgyalásával
egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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



2

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Napirendek elfogadására javaslat

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 30-ai soros, nyílt ülésének
módosított napirendjét 16 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

1. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. költségvetéséről
Előterjesztő: Lenner István polgármester

2. Balatonrendes Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját
bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető  ügyeleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Lenner István polgármester

3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem
Előterjesztő: Lenner István polgármester

4. NABE balatonrendesi csoport támogatási kérelme
Előterjesztő: Lenner István polgármester

5. www.hirbalaton.hu   működtetéséhez támogatási kérelem
Előterjesztő: Lenner István polgármester

6. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Lenner István polgármester

7. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
Előterjesztő: Lenner István polgármester

8. Gyermekek oktatási intézménybe történő szállításáról
Előterjesztő: Lenner István polgármester

9. Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Lenner István polgármester

10. Belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervről
Előterjesztő: Lenner István polgármester

11. Beszerzési Szabályzatról
Előterjesztő: Lenner István polgármester

12. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
Előterjesztő: Lenner István polgármester

13. Gyalogátkelőhely tervezéséről
Előterjesztő: Lenner István polgármester

14. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról 
Előterjesztő: Lenner István polgármester

15. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lenner István polgármester

16. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 
Előterjesztő: Lenner István polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester
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II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. költségvetéséről
      Előterjesztő: Lenner István polgármester
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem kíván kiegészítést tenni, az előterjesztésben mindent leírtunk.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a leírtakat el tudja fogadni.

Lenner István polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javalatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2020.  évi  költségvetését a  határozat  1-4.

mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege 130.474.157 Ft, melyből

aa) Működési kiadások 128.944.157 Ft
ebből:
1. személyi juttatások: 85.696.317 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.017.840 Ft
3. dologi kiadások: 28.230.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások 1.530.000 Ft
ac) Finanszírozási kiadások 0 Ft

b) Bevételi főösszege 130.474.157 Ft, melyből:
ba)Költségvetési bevételek 30.189.675 Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül: 27.989.675 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek: 0 Ft
4. működési bevételek: 2.200.000 Ft
5. felhalmozási bevételek: 0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bb)Finanszírozási bevételek 100.284.482 Ft
II. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 25 fő, ebből

22 fő közszolgálati tisztviselő, 
3 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester
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2./ Napirendi pont
Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  2020.  évi  költségvetéséről  és  az  önkormányzat  saját
bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető  ügyeleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Lenner István polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2 melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István polgármester megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy a kiadások alakulásáról szóló szöveges részben 4 fő foglalkoztatása
szerepel, tudomása szerint 3 fő dolgozik az önkormányzatnál, nem közalkalmazotti státuszban. 

Lenner István polgármester elmondja, hogy 1 főt terveztek pluszban alkalmazni az év folyamán, jelenleg 2 fő
közalkalmazott és 1 fő közfoglalkoztatott van. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy elírás volt részünkről, a rendelet nem tartalmaz 4 fő közalkalmazottat. 1 fő
van feltűntetve közalkalmazottként, 2 fő pedig fizikai foglalkoztatottként. 

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy miért került sor 500 eFt átcsoportosítására.

Wolf  Viktória jegyző  elmondja,  hogy  eddig  a  költségvetés  nem  szabályozta  az  Államtól  érkező  plusz
normatívákat,  illetve  a  polgármesternek  nem  volt  felhatalmazása  arra,  hogy  milyen  összegben  milyen
kötelezettségeket vállalhat. A rendelet ezt most szabályozza, hogy az Államtól érkező plusz normatívákat saját
hatáskörben átcsoportosíthassa, melyről a következő ülésen köteles beszámolni. Illetve a rendeletben rögzített
összeghatárig vállalhat kötelezettséget testületi felhatalmazás nélkül. Badacsonytomaj polgármesterének 1 milliós
összeghatárig,  Ábrahámhegy  polgármesterének  500  eFt-os  összeghatárig  van  rendelkezési  joga,  említi  meg
példaként. 

Kuti  Istvánné képviselő  kérdezi,  hogy  a  bevételek  között  a  kiemelt  előirányzatoknál  a  közművelődés,
hagyományos kulturális értékeknél megjelölt 500 eFt mit takar.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi költségvetés teljesítésének figyelembevételével azokról
az esetleges  saját  bevételekről  van  szó,  melyek  az  önkormányzati  rendezvényekből  vagy  egyéb bérleti  díjak
vonatkozásában teljesülhetnek. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy a köztemető fenntartásnál a tavalyinál lényegesen magasabb összeg
szerepel, ez miért így került beállításra.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a bevételi oldal az állami támogatások felsorolása, az Állam adja
ezt a pénzt az előző két évi teljesülések alapján, ezért növelték a támogatást.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a kiadási oldalon a reklámköltségek is jelentősen emelkedtek. Kérdezi,
hogy miért.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  a  korábbi  években  az  egyéb  szolgáltatás,  anyagköltség,
rendezvények több helyen szerepeltek a költségvetésben. Hogy nyomon követhetők legyenek a rendezvények, a
reklámpropaganda kiadásokhoz csoportosítottuk azokat, erre a jogcímre.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a disznó vágásra 250 eFt + ÁFA van betervezve. Kérdezi, hogy miért.
A kiadásoknál az egyéb működési célok között szerepel egy 600.605 Ft-os tétel, a működési bevételek pedig
4.331.900 Ft-ban kerültek meghatározásra. Kérdezi, hogy nem jelent-e problémát, ha a két tétel nem egyezik.
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Megjegyzi,  hogy a finanszírozási bevételeknél szerepel az állami támogatás. Kérdezi,  hogy mennyi lett a civil
szervezetek támogatására betervezve.

Tamás Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy nem jelent  problémát,  a  bevétel  mindösszesen és  a  kiadás
mindösszesen számainak kell megegyezni. A finanszírozási bevételek a B1-es pontban szerepelnek, gyakorlatilag
az előző évi  várható pénzmaradvány tartalmazza.  Voltak olyan kötelezettséggel  terhelt  tételek,  melyek előző
évben keletkeztek, de kifizetésre nem kerültek. Ezeket kell a pénzmaradvány terhére elszámolni, illetve vannak
olyan számlák, melyeket nem lehet másra felhasználni.  A Nonprofit szervezeteknek a K5-os oszlopon egyéb
működési célok kiadásoknál 150 eFt szerepel. A NABE részére 50 eFt, a polgárőrségnek és a tűzoltóságnak 50-
50 eFt-ot terveztünk.

Kuti Istvánné képviselő elmondja,  hogy a lakásfenntartási támogatásoknál és a temetési segélynél  nem talál
összeget. Kérdezi, hogy miért.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szociális törvényre hivatkozva és az önkormányzati rendelet szerint a
K48-ashoz tartoznak ezek a tételek, 530 eFt van beállítva. 

Lenner István polgármester kérdezi, hogy van-e további kérdés. Megállapítja, hogy nincs.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy először egy határozatot kell  hozni a stabilitási  törvény szerint,  majd a
rendelet megalkotásáról kell dönteni, melyhez minősített többség szükséges.

Lenner  István polgármester  kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV.  törvény  29/A.§-ában  biztosított  jogkörében  eljárva  az önkormányzat  saját  bevételeinek,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő
három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020.(I.30.) HATÁROZAT MELLÉKLETE

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a
kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK
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Rovat megnevezése
Rovatszá

m

 adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati

időpontja 

 adósságot
keletkeztető

ügyletekből és
kezességvállalá

sokból
fennálló

kötelezettsége
k  

 

Hosszú lejáratú hitelek, 
kölcsönök felvétele 

B8111
       

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111        
Likviditási célú hitelek, 
kölcsönök felvétele pénzügyi 
vállalkozástól

B8112
       

Rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök felvétele

B8113
       

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113        
Hitel-, kölcsönfelvétel 
államháztartáson kívülről 

B811
                   -                         -                     -   

Forgatási célú belföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése 

B8121
       

ebből: befektetési jegyek B8121        
Forgatási célú belföldi 
értékpapírok kibocsátása

B8122
       

Befektetési célú belföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése 

B8123
       

ebből: kárpótlási jegyek B8123        
Befektetési célú belföldi 
értékpapírok kibocsátása

B8124
       

Belföldi értékpapírok 
bevételei 

B812
                   -                         -                     -   

Forgatási célú külföldi 
értékpapírok beváltása,  
értékesítése

B821
       

Befektetési célú külföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése

B822
       

Külföldi értékpapírok 
kibocsátása

B823
       

Külföldi hitelek, kölcsönök 
felvétele 

B824
       

ebből: nemzetközi fejlesztési 
szervezetek

B824
       

ebből: más kormányok B824        
ebből: külföldi 
pénzintézetek

B824
       

Külföldi finanszírozás 
bevételei 

B82
                   -                         -                     -   
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Rovat megnevezése
Rovat-
szám

 saját bevételek
2020. 

 saját
bevételek

2021. 

 saját
bevételek

2022. 

 saját
bevételek

2023. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. 
Rendelet értelmében az 
önkormányzat saját 
bevételének minősül

 

       
1.a helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel,

 
17 950 000     18 000 000 18 000 000 18 000 000

2. az önkormányzati vagyon és 
az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel,

 

                0 -                    -                     -  
3. az osztalék, a koncessziós díj
és a hozambevétel,

 
- - - -

4. a tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel,

 

                   -                         -                     -                     -  

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,              20 000               50 000            50 000            50 000 
6. a kezesség-, illetve 
garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés.

 
                   -                         -                     -                     -  

ÖSSZESEN:        17 970 000        18 050 000    18 050 000     18 050 000

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
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Immateriális javak beszerzése, 
létesítése

K61
               

Ingatlanok beszerzése, 
létesítése 

K62
               

Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése

K63
               

Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése

K64
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Részesedések beszerzése K65                
Meglévő részesedések 
növeléséhez kapcsolódó 
kiadások

K66
               

Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi 
adó

K67
               

Beruházások K6 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása K71

 4
 7

78
 0

00

 4
 7

78
 0

00

           

Informatikai eszközök 
felújítása

K72

               

Egyéb tárgyi eszközök 
felújítása 

K73

               

Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi 
adó

K74

 1
 2

90
 0

00

 1
 2

90
 0

00

           

Felújítások K7

6 
06

8 
00

0

6 
06

8 
00

0

0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati 
garanciákból és 
önkormányzati 
kezességekből fennálló 
kötelezettségek az adósságot
keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve
a garancia, kezesség 
érvényesíthetőségéig                  

ebből:                  

Lenner István polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
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3./ Napirendi pont
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem
Előterjesztő: Lenner István polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Csabáné Varga Anikó képviselő 10 eFt-ot javasol támogatásként.

Schöck Ferencné alpolgármester 20 eFt-ot javasol.

Kuti  Istvánné képviselő  10  eFt-ot  javasol,  úgy  gondolja,  hogy  minden  önkormányzattól  fognak  kapni
támogatást, de nem rendelkeznek semmilyen információval.

Wolf Viktória jegyző kéri,  hogy a határozati javaslatban pontosítsák, hogy a támogatást a várható 2019. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja a testület. 

Lenner István polgármester 10 eFt támogatást javasol. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  államháztartáson  kívüli  forrás

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete – a
továbbiakban:  Ör.  –  3.§  (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti  és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat  (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére
2020.  évben  vissza  nem  térítendő  támogatást  biztosít  10.000  Ft  összegben,  azaz  tízezer  forint
összegben az önkormányzat 2020. évi költségvetésében elfogadott támogatási keret terhére.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára
2020. április 30. napjáig.

3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.
5. elrendeli, hogy a támogatásról 2021. január 31-ig köteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020  
7. felhatalmazza Lenner  István  polgármestert,  hogy  fentiekben  körülírt  támogatásra  a  Képviselő-

testület  döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön megállapodást  a  támogatottal  az  Ör.  4.§  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az
összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja Lenner István polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Lenner István polgármester
Földi Laura pénzügyi ügyintéző
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4./ Napirendi pont
NABE Balatonrendesi csoport támogatási kérelme
Előterjesztő: Lenner István polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István polgármester elmondja, hogy tavaly a NABE 50 eFt támogatást kapott. Ezt javasolja 2020. évre
is. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy az egyik legaktívabb civil szerveződés, de még nem számoltak el az
elmúlt évi támogatással.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elszámolás beérkezett,  a következő soros ülésre a testület elé fogja
terjeszteni. 

Schöck Ferencné alpolgármester elmondja, hogy személyes érintettsége okán – a NABE régi vezetőjeként az
utódja elé terjesztett változat összeállítása miatt – nem kíván szavazni.

Lenner  István polgármester  kéri,  hogy  aki  Schöck  Ferencné  alpolgármester  szavazásból  való  kizárását  –
személyes érintettsége okán – támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Szavazásból való kizárás

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Schöck  Ferencné  alpolgármestert
személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Lenner István polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a NABE balatonrendesi csoportja 2020. évben
50  eFt  vissza  nem  térítendő  támogatást  kapjon  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetésében  elfogadott
támogatási keret terhére, kézfelemeléssel jelezze. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(I.30.) HATÁROZATA

NABE Balatonrendesi csoportjának támogatása

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
–  a  továbbiakban:  Ör.  –  3.§  (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  NABE
Balatonrendesi  csoport  (Képviselő:  Molnárné  Hegyi  Éva)  részére  2020.  évben  vissza  nem
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térítendő  támogatást  biztosít  50  ezer  Ft  összegben,  azaz  Ötvenezer  forint  összegben  az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében elfogadott támogatási keret terhére.

2. elrendeli,  hogy  a  támogatás  kifizetése  egy  összegben,  átutalással  történjen  a  támogatott
számlájára 2020. április 30. napjáig.

3. a támogatás célja: az egyesület rendezvényei támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.
5. elrendeli, hogy a támogatásról 2021. január 31-ig köteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020  
7. felhatalmazza Lenner István polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-

testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2)
bekezdésében meghatározottakra. 

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy
az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja  Lenner  István  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak
elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős: Lenner István polgármester
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

5./ Napirendi pont
      www.hirbalaton.hu működtetéséhez támogatási kérelem
      Előterjesztő: Lenner István polgármester
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István polgármester nem javasolja a kérelem támogatását.

Kuti Istvánné, Csabáné Varga Anikó és Péringer Martina képviselők egyetértenek a polgármester úrral.

Schöck Ferencné alpolgármester pozitívnak tartja a működésüket, komoly hírcsatornaként a nyaralók igénybe
veszik, a hirdetőtáblára is kitehetők a lehetőségek.

Lenner István polgármester szerint a leírt 45 %-os nézettség Budapesten jelentkezik, egy kistelepülés esetén
nincs nagy befolyása. A szűkös támogatási lehetőséget inkább a helyi szervezeteknek, a rászoruló gyerekeknek
javasolja szétosztani.   Kéri, hogy aki egyetért azzal,  hogy a kérelmet a testület ne támogassa, kézfelemeléssel
jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Balatoni Futár Bt. támogatási kérelméről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a www.hirbalaton.hu működtetéséhez a 2020. évi költségvetésében támogatást nem biztosít. 
2. utasítja a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: azonnal, illetve 15 nap
Felelős: Lenner István polgármester

http://www.hirbalaton.hu/
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Wolf Viktória jegyző
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

6./ Napirendi pont
      Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
      Előterjesztő: Lenner István polgármester
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner  István  polgármester  elmondja,  hogy a  sítáborozáson 1  tanuló  vesz  részt  Balatonrendesről.  10  eFt
támogatást javasol. 

Kuti Istvánné képviselő 5 eFt-ot javasol.  Ha Révfülöpről  is  érkezik hasonló kérelem, akkor nem tudják az
odajáró magasabb számú gyereket hasonlóképpen támogatni. 

Csabáné Varga Anikó képviselő 10 eFt-ot javasol, a 600 eFt-os buszköltséget túl magasnak tartja. 

Périnter Martina képviselő szintén 10 eFt-ot javasol. 

Schöck Ferencné alpolgármester elmondja, hogy 10 eFt-ot javasol.  Fontosnak tartja, hogy a szülőknek van
választási  lehetőségük,  hogy  gyermeküket  Révfülöpre  vagy Badacsonytomajra  íratják  be  az iskolába.  Ezt  az
összeget nem az egy gyermek, hanem az iskola kapja. 

Lenner István polgármester kéri, hogy aki a 10 eFt-os támogatással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Tatay Sándor Általános Iskola részére a 2020.  évi  sítáborozás költségeihez 10.000,-  Ft összeggel

hozzájárul, melyhez kapcsolóan az önkormányzat nevére kiállított számlát befogadja. 
2. a  támogatást  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetésében  a  működési  kiadások  keret  terhére

biztosítja. 
3. felhatalmazza  Lenner  István polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére  és

kötelezettségvállalás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
számlabefogadásra a sítábor végéig

Felelős: Lenner István polgármester
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

7./ Napirendi pont
      A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
      Előterjesztő: Lenner István polgármester
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)
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Hozzászólások:

Lenner  István  polgármester  megkérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e a  napirendhez.  Megállapítja,  hogy
nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(I.30.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a kötelező

felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak  meghatározása  ügyében  véleményezési
jogkörében  eljárva  támogatja  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  –  8253  Révfülöp,  Iskola  utca  5.  –
2020/2021.  évi  tanévre  vonatkozó  felvételi  körzetét  Balatonrendes  település  teljes  közigazgatási
területére vonatkozóan

2. felkéri  Lenner  István  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Balatonfüredi  Tankerületi  Központ
igazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal 
értesítésre 5 munkanap
Felelős: Lenner István polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

8./ Napirendi pont
Gyermekek oktatási intézménybe történő szállításáról
Előterjesztő: Lenner István polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István  polgármester elmondja,  hogy a gyerekek szállítását  Sütő Árpád és Molnár Attila  végzi,  az ő
szerződésük meghosszabbításáról kell dönteni.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozott idejű szerződés 2020. február 1-től kezdődne, a határozatlan
idejű szerződés megkötését nem tartja indokoltnak.  Kéri a testület döntését arra vonatkozóan, hogy meddig
szóljon a szerződés, illetve maradjon-e a jelenlegi 8 eFt/fő/nap összeg. 

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  a  szerződésük  2019.  december  31-ig  szólt,  kérdezi,  hogy  most
visszamenőlegesen kerül-e megkötésre.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez nem az ő hivatala kompetenciája volt. A menetlevelek felülvizsgálata
meg fog történni. A gyerekek oktatási intézménybe szállítása komoly felelősség, a sofőrnek kártérítési és személyi
felelőssége is van.  Egy plusz fizetett szolgáltatásról van szó, melyet az önkormányzat biztosít  azért, hogy a
szülőknek könnyebb legyen. Az előzetes igényeket fel kell térképezni, és folyamatosan ellenőrizni. Az oktatási év
vége  június  14.,  a  nevelési  év  vége  az  óvoda  esetében  augusztus  31.  Ha  a  határozott  idejű  szerződést  az
önkormányzat felmondja, akkor a hátralévő időszakra a juttatást ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy történik-e
munkavégzés.

Schöck  Ferencné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  rendesi  gyerekek  nem  töltik  meg  a  buszt,  a  pálkövei
gyerekek is azzal utaznak. Kérdezi, hogy ez természetes vagy változtatni kell rajta. 
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Lenner  István alpolgármester  elmondja,  hogy  Pálkövéről  több  gyerek  utazik.  Esetleg  Ábrahámhegytől  is
megkérdezhetnék,  hogy a gyermekeiket  mennyiért  vinnék  be az iskolába,  vagy kérdezzék meg a kővágóörsi
önkormányzatot, hogy mennyivel járulnának hozzá a költségeikhez. Ha lenne falugondnok a településen, ezt a
feladatot megoldhatná. 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy volt-e feladatellátási szerződés Kővágóörs és Balatonrendes között. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy nem tud ilyenről, szívességi alapon szerveződött, a volt polgármester
szállította a gyerekeket. 

Wolf Viktória jegyző javasolja a kővágóörsi önkormányzat megkeresését azzal, hogy kössön feladatellátási vagy
együttműködési megállapodást Balatonrendessel, és a költségekhez járuljon hozzá. 

Schöck Ferencné alpolgármester elmondja, hogy a 4. alkalmazásban álló személy a falugondnok lehetne, aki
rendelkezne  vezetői  engedéllyel,  illetve  a  köztes  időben  más  feladatokat  is  ellátna,  pld.  idősek  szállítása,
beszerzések, stb. Foglalkoztatását nagy százalékban támogatná az Állam. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mivel költségvetési időszakban vagyunk, ezzel sajnos még nem tudott
foglalkozni. A szabályszerű működtetéshez szükséges dolgokban mielőbb dönteni kell, de ezt a témát is a testület
elé el fogja készíteni. 

Schöck  Ferencé alpolgármester  3  hónapos  megbízási  szerződést  javasol  azzal,  hogy  majd  a  falugondnoki
álláshely megpályáztatását követően a falugondnok oldja meg ezeket a feladatokat is. Javasolja Ábrahámheggyel
egyeztetni, hogy a balatonrendesi gyerekek beférnek-e az általuk üzemeltetett buszba. 

Lenner István polgármester elmondja, hogy változások várhatók, az érintett gyerekek száma várhatóan 8-9 főre
nő. Néhány hónapos szerződést kötne csak. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a falugondnoki szolgálat ügyében a Kormányhivatallal egyeztetni fog, a
szakmai anyagot elő kell készíteni, utána lehet az eljárást megindítani.

Lenner István polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki
egyetért  azzal,  hogy  a  megállapodás  május  15-ig  köttessen  8  eFt/fő/nap  díjazással,  illetve  azzal,  hogy  a
feladatellátási  vagy  együttműködési  megállapodás  tárgyában  Kővágóörs  Önkormányzatát  keressük  meg,
kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Gyermekek oktatási intézménybe történő szállításáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Balatonrendes községben állandó lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek oktatási

intézménybe történő szállítását biztosítja és e tárgyban határozott idejű – 2020. február 1. – 2020.
május 15. napjáig tartó – szerződés megkötését elrendeli

a) Sütő Árpád 8256 Ábrahámhegy, Klastrom utca 20. 
b) Molnár Attila 8253 Révfülöp, Dózsa köz 9. szám alatti lakosokkal.

2. a szerződés szerinti összeget 8.000,- Ft/fő/szállítási nap összegben határozza meg, mely összeget a
2020. évi költségvetésében a működési keret terhére biztosítja.

3. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  érintettekkel  kössön  megállapodást,  és  intézkedjen  a
kifizetéséről.

4. felkéri a jegyzőt, hogy a feladatellátási szerződés megkötése tárgyában Kővágóörs Önkormányzatát
keresse meg.
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Határidő: azonnal; 
egyebekben 10 munkanap
Felelős: Lenner István polgármester

Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont
     Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásáról
      Előterjesztő: Lenner István polgármester
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Lenner  István  polgármester  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  nem  rendelkezik  e  tárgyban  érvényes
szerződéssel, ezért ajánlatot kértek a Fyrex Kft-től a feladat elvégzésére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-
e. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erőteljes ellenőrzést folytat a Kormányhivatal, és az idevonatkozó tűz- és
munkavédelmi szabályzatokat sajnos teljes  körűen nem találják,  ezért  előremutató javaslata,  hogy legyen egy
olyan személy, aki a teljeskörű feladatellátást biztosítja, szakvégzett és bármilyen probléma esetén felel, megtartja
az új kollégáknak a szükséges oktatásokat, stb. A szolgáltatás díja bruttó 4-4 eFt/hó összeg. Megjegyzi, hogy a
jogszabály változások okán szükséges új szabályzatok elkészítése és a meglévők felülvizsgálata, aktualizálása is.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy korábban a munkavédelmi feladatokat Perger úr csinálta,  tudomása
szerint a szabályzatok meg voltak.

Lenner István polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a FYREX Kft-vel (9700 Szombathely, Varasd u. 10.; adószám: 26216205-2-18; Cégjegyzékszám: 18-

09-113470;  képviseli:  Palotai  Zoltán  cégvezető)  szerződést  köt  tűz-  és  munkavédelmi  feladatok
ellátása tárgyában bruttó 4-4 eFt összegben, mely összeget a 2020. évi költségvetésében a működési
kiadások keret terhére biztosítja.

2. a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap
Felelős:    Lenner István polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző

10./ Napirendi pont
       Belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervről
       Előterjesztő: Lenner István polgármester
       (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)
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Hozzászólások

Lenner István polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve a 2020 – 2023. évekre

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2020  –  2023.  évekre  vonatkozó
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Belső  Ellenőrzési  Stratégiai  Tervét  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető 
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

11./ Napirendi pont
       Beszerzési Szabályzatról
       Előterjesztő: Lenner István polgármester
       (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Lenner István polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kővágóörsi Közös Hivatal terjesztette ki a szabályzatot a hivatalhoz
tartozó önkormányzatokra, de minden önkormányzatnak külön beszerzési szabályzattal kell rendelkeznie, ezért
ezt előkészítette.

Lenner István polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonrendes Község Önkormányzata
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát az előterjesztés melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Földi Laura pénzügyi ügyintéző
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12./ Napirendi pont
        A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
         Előterjesztő: Lenner István polgármester
        (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Lenner István polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Wolf  Viktória jegyző  elmondja,  hogy  a  rendeletet  tavaly  elfogadta  Badacsonytomaj  és  Ábrahámhegy
Önkormányzata. A költségvetést már ezzel a számadattal terveztük, így a finanszírozás összege, 1.552 eFt nem
fog változni.

Lenner István polgármesteri kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletét

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

13./ Napirendi pont
        Gyalogátkelőhely tervezéséről
        Előterjesztő: Lenner István polgármester
        (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Lenner István polgármester elmondja, hogy Demény Zoltán ügyvezető úrtól árajánlatot kért a gyalogátkelőhely
és a  járda  tervezésére,  aki  255.000  eFt + ÁFA összegű ajánlatát  megküldte.  A gyalogos  közlekedés  20 éve
problémát jelent, jó lenne a gyalogátkelőhelyet megvalósítani. 

Kuti Istvánné képviselő javasolja megvizsgálni két gyalogátkelőhely tervezését, nagy a forgalom a bolt és az
állomás  között  is.  A  táborok  miatt  sok  gyerek  közlekedik.  A  tervek  többször  is  meghosszabbíthatók,  így
kevesebbe kerülne a tervezés. 

Wolf  Viktória jegyző  elmondja,  hogy  az  engedélyeket  meg  lehet  hosszabbítani,  ez  általában  illetékmentes.
Szakhatósági állásfoglalást kell kérni arról, hogy a buszmegállónál a kanyar miatt engedélyezhető-e. 

Lenner  István polgármester  elmondja,  hogy  a  Közútkezelő  szerint  megoldható,  a  közvilágítással  lehet
probléma.  Az  oszlopállítás  horribilis  összeg,  egy  hosszabb  lámpatesttel  vagy  napelemes  lámpával  lehetne
megoldani  a  gyalogátkelőhelyek  kivilágítását,  de  az  akkumulátort  évente  cserélni  kell  benne.  Javasolja  az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, illetve a másik átkelőre az ajánlat megkérését.  Kéri, hogy aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2020.(I.30.) HATÁROZATA
Gyalogátkelőhely tervezéséről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balatonrendes községben Bányász utca és Simon István utca között tervezett gyalogátkelőhely és

járda  tervezése  tárgyában  szerződést  köt  255.000  Ft  +  ÁFA  összegben  (mindösszesen  bruttó
háromszázhuszonháromezer-nyolcszázötven  forint)  a  Kreatívterv  Kft-vel  (8200  Veszprém,  Ady
Endre utca 7/b II/8.; képviseli: Demény Zoltán ügyvezető).

2. az 1. pontban körülírt összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások
keret terhére biztosítja.

3. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  érintettekkel  kössön  megállapodást,  és  intézkedjen  a
kifizetéséről. 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen tervezői ajánlatot a másik gyalogátkelőhely – bolt és
állomás között – vonatkozásában is. 

Határidő: elfogadásra azonnal
szerződéskötésre 15 nap
ajánlatkérésre 15 nap

Felelős:    Lenner István polgármester
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

                       Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

14./ Napirendi pont
      Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról
      Előterjesztő: Lenner István polgármester
      (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Lenner István polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  melléklete  szerinti
tartalommal  a  „Szakmai  tevékenységet  segítő  szolgáltatások  (külső  szakértők)  szabályzat”-át
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lenner István polgármester 
Tamás Lászlóné ov.

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző



19

15./ Napirendi pont
Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Lenner István polgármester
       (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Lenner István polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Kuti Istvánné képviselő kéri jelezni a szolgáltató felé, hogy Balatonrendesen még nem osztották ki a szelektív
gyűjtőket az állandó lakosoknak.  Kéri ezt mielőbb megtenni.  A nyaralóknak maradna a zsákos megoldás, és
megszüntethető lenne az állandó problémát okozó gyűjtősziget,  melyet mindig kommunális szeméttel raknak
meg.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyeztetni fog az NHSZ ügyvezetőjével, hogy ebben legyen partner és
soron kívül intézze.

Schöck Ferencné alpolgármester szerint az állandó lakosok is kapnak zsákot.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy azok a nyaralók kapják a zsákot, akik fizetnek szemétszállítási díjat. Az
állandó lakosoknak sárga kukát kellene kapniuk.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyaralókra is azonos szabályok vonatkoznak, ők 26 hetes szerződéssel
rendelkeznek. Az NHSZ tervezi egy hulladékudvar létrehozását, melybe a térségből szállítható be a hulladék.

Csabáné Varga Anikó képviselő kérdezi, hogy a zöldhulladékkal mi a helyzet. Az önkormányzat és a lakosság
nagyon kevés mennyiséget vihetett be korábban. A LOM gyűjtése talán megoldott lesz, az idén is tervezik a
házhoz jövő lomtalanítást, mely után az önkormányzatnak sok szemetet kell összeszednie, ez komoly költséggel
jár.  Az  a  tapasztalata,  hogy  sokaknak  nincs  szemétszállítási  szerződése,  javasolja,  hogy  ezt  vizsgálja  felül  a
szolgáltató. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a házhoz menő lomtalanítást regisztrációhoz kötik, már kiközölték, hogy
az egyes  településeken  mikor  tervezik  a  gyűjtést.  Az illegális  hulladék  lerakással  kapcsolatban tudatformálás
szükséges, bízik abban, hogy a köztéri kamerarendszer, a rendőrségi ellenőrzés e tekintetben megoldást jelent,
bár az elkövetőket nehéz tetten érni. Elmondja, hogy az adatvédelmi előírások miatt a közszolgáltató semmiféle
adatot nem ad ki.

Lenner István polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás 2019. évi tevékenységéről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri Lenner István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
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Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős: Lenner István polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

16./ Napirendi pont
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

       Előterjesztő: Lenner István polgármester
       (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Lenner István polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Társulásban való részvételünk okán vagyunk érintettek.  

Csabáné Varga Anikó szerint a költségek növekedtek, mindenképpen változtatni kell.

Lenner István polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2020.(I.30.) HATÁROZATA

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja az előterjesztésben
szereplő gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelettervezetet.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterét értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2020. február 10.

Felelős: Lenner István polgármester
Wolf Viktória jegyző

III.NAPIRENDEK UTÁN
Kuti Istvánné képviselő kéri a Polgármester urat, hogy a jövőben a két testületi ülés között a munkáját illetően
számoljon be, illetve a lejárt határozatokról is kéri a beszámolót a jövőben is. Kérdezi, hogy mi indokolja, hogy
szervezővel hajtják végre az idén a disznó vágást, miért kerül 350 eFt-ba, miért kell  ceremóniamester, miért
került a Mennydörgés istene a meghívóra.  Kéri a lakosságot tájékoztatni, hogy mely ügyeket hol tudják intézni a
megváltozott körülmények miatt. Milyen papírokat hol adhatnak be, mikor és hol van ügyfélfogadás. Év végén a
rendezvényekről az elszámolás, illetve az új rendezvényterv elfogadása meg szokott történni. Erre mikor kerül
sor. A Vadásztársaság belterületen engedélyt kapott a vaddisznók gyérítésére, kilövésére.  A csónakkikötőhöz
vezető úton szórókat helyeztek el az állatok etetésére, illetve a telkek mellett olyan kerítést építettek,  ami az
arculati  kézikönyvben foglaltaknak nem felel  meg,  a  kerítéselemeket élő fára szegezték fel.  Az etetőanyagot
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rendszeresen elviszi  valaki,  így nem tudnak eleget tenni a feladatnak.   Egy lezárt út is  található ott,  erről  is
tájékoztatást kér.

Lenner István polgármester elmondja, hogy a disznóvágást az önkormányzat szervezi. Megjegyzi, hogy lezárt
magánterületről van szó, nem pedig útként bejegyzett ingatlanról.

Périnter Martina képviselő elmondja,  hogy a ceremóniamester 10 eFt-ért jön el,  ez csak a benzinköltségét
fedezi. A meghívóban szereplő szöveg egy vicces szójáték. A zenét 30 eFt-ért szolgáltatja Molnár Attila, este 7
órától kifulladásig. A böllér is 10 eFt-ot kér. Ezen felül a plusz alapanyagok beszerzésének költsége jelentkezik.
Készül egy Balatonrendest szimbolizáló bögre, beszerzési ára 600 Ft, 750 Ft-ért lehet megvásárolni. Lesz egy
töpörtyű sütő verseny, illetve tombola is. 

Lenner István polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti eseményekről be fog számolni a testületnek.,
keddenként  a  könyvtárban  4-5  óra  között  megtalálható  lesz.  Megjegyzi,  hogy  őt  nem  kereste  meg  a
Vadásztársaság. 

Wolf  Viktória jegyző  elmondja,  hogy  a  lakosság  tájékoztatása  a  honlapon  megtörtént.  A  lejárt  határidejű
határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztatást fogunk adni. A rendezvényterv a
következő soros  ülésen napirenden tervezett.  A lakosságot a  faliújságon a fontos  eseményekről  tájékoztatni
fogjuk. Az ügyfelek Badacsonytomajra és Ábrahámhegyre is fordulhatnak, illetve Kővágóörsről is átküldik az
anyagot, ha ott adják le.  A kerítés ügyével kapcsolatosan helyszíni  szemlét fogunk tartani,  a településarculati
kézikönyv  az  anyaghasználatot  rendezi.  Elmondja,  hogy  a  Vadásztársaság  az  önkormányzatokat  maximum
szívességből értesíti. A hajtóvadászatokról szóbeli információt szoktunk kapni. Nagyon kényes feladat a vadak
gyérítése, javasolja a Csobánc Vadásztársaságtól Baracskai úr megkeresését. A panaszbejelentéseket neki tudjuk
továbbítani. 

Lenner István polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést 9.30 
órakor bezárja.

k.m.f.

Lenner István
polgármester

Wolf Viktória
jegyző


