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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
87/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2020.  évi  költségvetésének  módosítását a  határozat  1-2.
mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
88/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának 
1. Szakmai Programját elfogadom.
2. az előterjesztés melléklet szerinti szabályzatait elfogadom. 
3. a falugondnok munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítom.
4. Péringer Martina 8255 Balatonrendes, Ibolya utca 3. szám alatti lakost 2021. január 1. napjával határozatlan

időre, heti 40 óra időtartamban közalkalmazotti jogviszonyban kinevezem falugondnoki feladatok ellátására.
A próbaidőt 3 hónapban állapítom meg. A falugondnoki képesítés megszerzésének határideje: kinevezéstől
számított egy év. A falugondnok illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján határozom meg. 

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Lenner István polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Tamás Lászlóné osztályvezető

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
89/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. Green  Art  Kft.  képviseletében  Török  Csaba  (1112  Budapest  Hermánd  utca  9.)  kérelmező  ajánlatát
megismerve a vételi ajánlatot nem fogadom el, az önkormányzat tulajdonában álló Balatonrendes 270/7 hrsz-
ú 440 m2 területű, kivett közterület megnevezésű – forgalomképtelen – ingatlant nem értékesítem.

2. felkérem a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal, kérelmező értesítésére 3 nap
Felelős: Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
90/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzata  2021. évi  belső ellenőrzési  tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadom.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben ütemterv szerint 
Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
91/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepcióját a költségvetés készítéséhez a
következőket határozom meg:
1. A  képviselő-testület  a  2021.  évi  költségvetésben  alapvető  célként  határozza  meg  az  önkormányzati

gazdálkodás egyensúlyának megtartását,  az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását,  az intézmények
biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.  

2. A 2021. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának tervezhető
mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra
biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására.  

3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális
tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen
belül  kiemelt  jelentőségű  feladat  az  új  adóalanyok  felderítése,  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani  a
földtulajdonosokra, a mezőgazdasági vállalkozásokra és az őstermelőkre.  

4. Az  önkormányzat  működési  és  sajátos  működési  bevételei  tekintetében  a  kintlévőségek,  tartozások,
hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.  

5. Az  elkövetkezendő  európai  uniós  fejlesztési  időszakban  a  pályázati  lehetőségek  további  feltárásához,
valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a
2021. évi költségvetésben meg kell tervezni.   

6. A  fejlesztési  kiadások  tekintetében  a  2020.  évről  áthúzódó,  folyamatban  lévő,  kötelezettséggel  terhelt
fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.  

7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható tárgyi
eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.  

8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint
a  programok  saját  bevételeinek  visszaforgatásával  kell  a  hatékonyabb,  magasabb  színvonalú  és
költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.  

9. A  közfoglalkoztatási  pályázatban  nem  szereplő,  de  a  megvalósításhoz  szükséges  személyi  és  dologi
kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést
valósítson meg.  

10. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2021. évi tervezése során figyelembe kell
venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.  

11. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat a juttatásokat kell
megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését
szolgálják.  

12. A  települési  támogatáson  belül  folytatni  kell  az  elmúlt  években  kialakított  helyi  támogatási  formákat,
melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. 

13. A  Bursa  Hungarica  pályázathoz  kapcsolódó  önkormányzati  forrás  összegét  a  2021.  évi  előirányzat
tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat is. 

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

14. Az önkormányzata a falugondnoki szolgálat működtetését tervezi 2021. évtől. 
15. A települési  rendezvényterv 2021.  évi  előirányzata a képviselő-testület  javaslata alapján,  és a járványügyi

előírások figyelembevételével tervezhetőek. 
16. Törekedni kell általános tartalék képzésére. 
17. Lehetőség szerint felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
18. A civil  szervezetek és non-profit  szervezetek támogatásának 2021.  évi  előirányzata legalább a 2020.  évi

teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  
19. Az uniós és nemzeti pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
20. A költségvetésben felújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
21. Az önkormányzat feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a

természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a dolgozók teljes körére vonatkozóan.  
22. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének.   
23. A  társulásban  működtetett  nevelési-oktatási  intézmény  üzemeltetési,  illetve  karbantartási  feladataihoz

szükséges fedezetet az önkormányzatnak biztosítania kell. 
24. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni a 12 havi,

a működéshez szükséges közüzemi díjak fedezetét.  

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2021. évi költségvetési tervezés
Felelős:  Lenner István polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
92/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  2021.  évi  átmeneti  gazdálkodásáról  szóló tájékoztatást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben pályázat szerint 
Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
93/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. A Magyar  Falu  Program keretében  meghirdetett,  „Orvosi  rendelő” című,  MFP-HOR/2019 kódszámú
pályázati  kiírásra,  2020.01.30.  12:06:42  időpontban  benyújtott,  3048484092  iratazonosító  számon
nyilvántartott elszámolás elfogadásáról szóló értesítést tudomásul veszem.

2. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett,  Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című,  MFP-
FVT/2020 kódszámú  pályázati  kiírásra,  2020.09.10  14:04:33  időpontban  benyújtott,  3113437237
iratazonosító  számon  nyilvántartott  pályázathoz  kapcsolódó  1060/3009/686/5/2020  iktatószámú,
3196981355 iratazonosítójú Támogatói Okiratot tudomásul veszem és elrendelem a pályázat végrehajtásával
kapcsolatos intézkedések előkészítését.

Határidő: azonnal, 
egyebekben támogatói okirat és útmutató szerint

Felelős: Lenner István polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
94/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. a nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.  évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással  a kötelező
felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak  meghatározása  ügyében  –  a  képviselő-testület  –
véleményezési jogkörében eljárva támogatom a Révfülöpi Általános Iskola – 8253 Révfülöp, Iskola utca 5. –
2020/2021. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Balatonrendes település teljes közigazgatási területeire
vonatkozóan.

2. felkéri  a  Badacsonytomaji  KÖH illetékes  ügyintézőjét,  hogy a döntésről  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ igazgatóját értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
értesítésre 5 nap

Felelős: Slang Henrietta igazgatási ügyintéző 

Lenner István sk.
polgármester

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


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

Telefon: 06 87 571 271
email: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
95/2020.(XII.09.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Balatonrendes Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. az  MFP-ÖTÜ/2020. kódszámú Magyar Falu Program:  „Önkormányzati  tulajdonban levő út-,  hídépítés/felújítás”
című  pályázat  keretben,  Balatonrendes,  Gyöngyvirág  utca  felújítási  munkák  megvalósítási  munkálataihoz
kapcsolódóan  a  Balatonrendes,  Gyöngyvirág  utca  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas  megvalósításához
szükséges további  56 m2 útfelület  felújítására vonatkozó pótmunka összegét  az  önkormányzat  2020.  évi
költségvetésében bruttó 560.852 Ft összeggel a felhalmozási keret terhére biztosítom, a vállalkozási szerződés
aláírásáról gondoskodom, melynek pénzügyi ellenjegyzésére felkérem Tamás Lászlóné osztályvezetőt.

2. a  Magyar  Közút  NZrt.  által  feltárt  hiányosságok  okán  a 71-es  számú  főút  és  a  Gyöngyvirág  utca
csatlakozásának geodéziai felmérésével, illetve egy részletes csomóponti terv készítésével megbízom Demény
Zoltánt (8200 Veszprém Boksa tér 1/b-fsz-1.) 160.000 Ft összegen, mely összeget az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítok.

3. elrendelem továbbá a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosítását (határidőmódosítás, közútkezelő
által jelzett áteresz megépítése és táblakihelyezés) és a tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának
megkezdését.

4. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét, hogy a vállalkozót értesítse
a döntésről, illetve a szükséges iratokat/szerződéseket készítse elő.

Határidő: azonnal
Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Tamás Lászlóné osztályvezető

Lenner István sk.
polgármester
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