
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 4/2022. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  május  13.  napján  9.00
órakor megtartott soros, nyilvános üléséről.

Helye: Balatonrendes Község Kultúrház Nagyterme
                       (8255 Balatonrendes Fő u. 1.)

Jelen vannak: 
                        Schöck Ferenc Istvánné     alpolgármester
                        Kuti Istvánné     képviselő 
                        Péringer Martina                         képviselő            (3 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Bodnár Attila                         jegyző       

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Tamás Lászlóné     osztályvezető
                       Gyimesi Mónika                          műszaki ügyintéző
                       Tóth Zsuzsanna                          pénzügyi ügyintéző
                       
                       Part Andrásné                             jegyzőkönyvvezető
                       
Lakosság részéről megjelent: 4 fő

           
Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester köszönti  a  megjelent  képviselőket,  meghívottakat  és  jelenlévőket.
Megállapítja, hogy 4 képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Csabáné
Varga  Anikó  képviselő  jelezte,  hogy az ülésre  később tud ideérni.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Kuti  Istvánné
képviselőt,  jegyzőkönyvvezetőnek  Part  Andrásnét javasolja.  Kéri,  hogy aki  a  személyi  javaslatokat  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  tartózkodás  és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2022. (V.13.) HATÁROZATA

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
javaslatára Kuti Istvánné képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 14 napirendi pont szerepel. Kérdezi,
hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze:
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Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2022. (V.13.) HATÁROZATA
Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. május 13-i soros, nyílt ülésének
napirendjét 14 napirendi ponttal elfogadja.

             1.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesüléséről (rendelet)
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             2.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztásáról  
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             3.  Balatonrendes Közös Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról szóló kimutatás 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             4.  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             5.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása (rendelet)
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             6.  KÖH 2021. évi teljesítés elszámolása 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             7.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2012. évi Belső ellenőrzéséről beszámoló 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             8.  Balatonrendes Község Önkormányzata Belső ellenőrzésére javaslat
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             9.  Adóztatásról beszámoló 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
            10.  Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves

tevékenységről 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             11.  Civil szervezetek 2021. évi elszámolása 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             12.  Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             13.  Beszámoló az alpolgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
             14.  Beszámoló a lejárt határidejű döntéseik végrehajtásáról 
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a Jegyző úr jelezte, hogy a napirendek előtt szólni kíván.

Dr.  Bodnár  Attila jegyző  tájékoztatást  ad  arról,  hogy  a  Helyi  Választási  Bizottság  május  5-én  az  időközi
polgármester választás időpontját 2022. július 10-re tűzte ki, a határozat jogerőre emelkedett. A polgármesterjelölt
állításához szükséges ajánlások száma 5 fő.  A helyi  önkormányzati  képviselők és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi I. törvény 9. §. (3) bekezdés a./ pontja szerint polgármester jelölt az, akit a 10000 vagy annál
kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. Balatonrendes választópolgárainak
száma  153  fő,  ez  alapján  történt  az  ajánlások  számlának  meghatározása.  Az  ajánlóíveket  május  21-től  lehet
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felvenni, két hét alatt kell az ajánlásokat összegyűjteni és leadni. Ezt követően összeül a Választási Bizottság, a
jelöltek felkerülnek a szavazólapra. 

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  az  utolsó  testületi  ülés  óta  eltelt  időszak  eseményeiről  számol  be.
Elmondja, hogy március 1. után benyújtásra került egy Magyar Falus pályázat, melynek előkészítése hosszú időt
vett igénybe. A Munka és Tűzvédelmi cég bejárásokat végzett, ezekről jegyzőkönyv készült. A hiányosságokat
igyekeztek pótolni. Munkavédelmi oktatásra is sor került. A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2 pályázatot nyújtottak
be. Az egyiken 500 eFt-ot nyertek el, melyet a nyáron használnak fel. A másik nem volt eredményes. A Tiszta és
Virágos Magyaroroszág programra jelentkeztek, ezt szeretnék a faluban is meghirdetni. Csatlakoztak a NABE „Te
szedd” akciójához. Az önkormányzati dolgozók figyelnek a település küllemére, az idén jóval kevesebb szemetet
szedtek össze, mint tavaly. Megszervezték a március 15-i ünnepséget, a Húsvét hétfői gyerekprogramot. A falu
lakosságszáma 1 év alatt 10 fővel nőtt. 4 óvodáskorú gyermek van a településen, a tavalyi egy fővel szemben. Az
Országgyűlési választás szervezésében részt vettek, a polgármester választás lesz a következő feladat. A TOP+
pályázaton belterületi utak fejlesztése témakörben az előkészítés folyik. Két birtokháborítási ügyük van, az egyik
megoldódott, a másik részben. A Balatonrendes 150. hrsz-ú ingatlan telekmegosztási ügye hamarosan lezárul.

Dr.  Fáy  Róbert elmondja,  hogy  a  kikötő  ügyében  érvényes  bírósági  végzés  van,  a  birtokvédelem  jogerőre
emelkedett. Kérdezi, hogy ebben az ügyben milyen lépés történt.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  az  ügyben  eljártak.  Az  egyik  határozatnak  érvényt
szereztek, a másik folyamatban van. Lengyel Péter telke melletti önkormányzati terület rendezve van. A kikötőhöz
még  nem  lehet  lemenni,  mert  az  út  elején  megnyitotta  a  kerítést  a  tulajdonos,  de  az  út  vége  még  nincs
felszabadítva. Az ügy folyamatban van, a következő testületi ülésen tud beszámolni.

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy a lezárás szeptember 15. óta tart. Azóta folyamatban van a rendezés.
Kérdezi, hogy ez konkrétan mit jelent. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a Hivatal intézi a birtokháborítási ügy határozatának az
érvényesítését. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy ez érdekli a jelenlévőket, az itt élőket. Szeretné tudni, hogy mikor lesz
járható az út.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a birtokvédelmi eljárás másik résztvevője elhunyt, ez különleges jogi
helyzetet  teremtett.  Amíg nem zárul le a hagyatéki  eljárás, addig nem tudjuk,  hogy ki  a jogosult,  nem tudjuk
végrehajtani  a  megnyert  birtokvédelmet.  A  Polgári  Törvénykönyv  öröklésről  szóló  része  szerint  addig  nincs
tulajdonos, amíg a hagyatéki végzés jogerőre nem emelkedik. Ez visszamenőleges hatályú lesz. 

Dr. Fáy Róbert megjegyzi, hogy az Egyesület tovább él. Elnökhelyettese van. Ha tisztázódna az ügy, akkor a falu
nevében szeretnék végigvinni és a felújítás irányába mozdulni. Elmondja, hogy ha ez segít, hogy Ifj. Daróczi Attila
volt felesége az elnökhelyettes. Előre is megköszöni az intézkedést. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
     Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesüléséről (rendelet)
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt,  hogy az előterjesztés szakmai részét
foglalja össze.
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Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat zárszámadása a jogszabályoknak megfelelően
elkészült.  Bemutattuk  a  bevételek  és  kiadások alakulását,  a  pénzmaradványt.  Az  önkormányzat  a  2021.  évi
bevételeit 99 %-ban, a kiadásait pedig 56,57 %-ban teljesítette. Jelentős, mintegy 35 milliós pénzmaradvánnyal
zárta az évet. A mérleg főösszege 594.218.623 Ft. A pénzmaradvány felosztására javaslatot tettünk, ez külön
napirendet  képez.  A zárszámadáshoz szükséges  elfogadni  a  mérleget.  A zárszámadás mellékletét  képezi  egy
polgármesteri nyilatkozat is. Megjegyzi, hogy a zárszámadást minden év május 30-ig el kell fogadni. A felmerülő
kérdésekre válaszol. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester a pénzmaradvány tartalékba helyezésére szeretne indítványt tenni a
vonatkozó előterjesztés tárgyalásakor. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  megköszöni  a  precíz  munkát  a  pénzügyi  osztály  munkatársainak.
Elmondja, hogy évek óta nem került sor a rendezvények elszámolására annak ellenére sem, hogy ezt a testület
kitűzte  a  munkatervében.  Balatonrendesen  negyvennél  több  cég  van  bejegyezve  és  13  magánszemély,  aki
iparűzési adó fizetésére kötelezett.  Megjegyzi, hogy ez nem látszik az iparűzési adóbevételen, pedig egy nagy
munkát végző bánya is tevékenykedik a területen. Kérdéses, hogy ez csak károsítja az itt élők életét, vagy hasznot
is  hoz.  Sajátos  események  miatt  a  bánya  működése  könnyítetté  vált.  Ha  betartatná  a  testület  a  2008.  évi
önkormányzati rendeletet, akkor kisebb kapacitású autókkal kellene megközelíteni a bányát, mert csak 5 tonnás
autók mehetnek fel az úton. Ezen kívül is vannak két éve húzódó dolgok, pld. a Gyöngyvirág utca sorsa. Ez nem
tiszta, úgy gondolja, hogy a képviselő társainak sem. Kérdezi, hogy az állami támogatás visszafizetésre kerül, vagy
milyen  megoldás  lehetséges.  Kéri  a  jövőben  a  munkatervben  foglaltak  betartását,  illetve  az  iparűzési  adó
felülvizsgálatát, mert ez hagy maga után némi elgondolkodni valót.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a rendezvények elszámolását külön előterjesztésben elő fogjuk
készíteni. Az adózásról szóló beszámolóban tájékoztatást adunk arról, hogy 2 millió forint iparűzési adóbevételt
terveztünk, közel 3 millió forint érkezett be. 2021-ben aki megfelelt a törvényi feltételeknek, csak 1 %-ot fizetett
az 1,4 % helyett, ez most szűkítette a lehetőségeket. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény 91.§ (2)  bekezdése alapján -  az előterjesztés

mellékleteként  -  bemutatott  mérlegeket  és  kimutatásokat  az  előterjesztés  szerinti  formában  és
tartalommal elfogadja

2. a  belső  kontrollrendszer  működéséről  szóló  nyilatkozatot,  annak  tartalmát  az  abban  foglaltak
alapján elfogadja

3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer
működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
                        Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztályvezető hely.



5

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 3/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 

Balatonrendes Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

 2./ Napirendi pont
       Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztásáról  
                  Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja, hogy a javaslat a 11.178.964,-  Ft szabad pénzmaradvány
tartalékba helyezésére irányul.  Javasolja a képviselőknek,  hogy ebből a keretből a dolgozói tartózkodóban az
érintésvédelmi bejáráson feltárt problémákat oldják meg, mivel életveszélyes állapotok vannak. Az elektronikus
rendszer felújítására ajánlatokat kért, de még nem kapott választ. Minimum 500 eFt-ra lesz itt szükség. Másik
javaslata a rendezvényekkel van összefüggésben. Két nagy rendezvényük van, a Falunap és a Szüreti felvonulás.
Szükség lenne egy rendezvénysátorra, hogy az időjárásnak ne legyenek kitéve. A rendezvénysátor bérlésére 300
eFt-ot kér biztosítani. A KRESZ táblák beszerzésére és telepítésére 500 eFt-ot javasol elkülöníteni. 

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  szó  volt  egy  közlekedésmérnök  megbízásáról,  aki  elkészíti
Balatonrendes közlekedési tervét, különös tekintettel a belterületi utakra, mivel pályázni kívánunk. Mennyi itt a
pályázati összeg, és van-e erre elkülönítve összeg. Kérdezi, hogy a rendezési tervvel kapcsolatosan mit sikerült
intézni. Tudomása szerint nem sok minden történt.  Fontosak a rendezvények, de ezen a téren is előre kell lépni.
Nem tudja, hogy mi lesz a sorsa a Gyöngyvirág utcának, miből tudja a testület visszafizetni. A 11 millió tartalék
rendkívül kevés. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ez az ügy folyamatban van. Kéri az ügyintézőt, hogy
adjon tájékoztatást.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a településtervezővel a programpontokat egyeztették, több kérdés
felmerült a testület határozata alapján.  Nem volt egyértelmű, hogy pontosan mi az a módosítás, amit bele kell
venni. Ezt követően kapunk majd tervezési ajánlatot.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy Epres Róbert főépítésznek kidolgozott elképzelése van. Fontos, hogy a
bánya a jövőben sem rakhasson le újrahasznosított építési törmeléket. El kell dönteni, hogy a testület milyen
fejlesztéseket hajlandó támogatni a továbbiakban az infrastruktúra függvényében. Ehhez két hónappal ezelőtt
kidolgozott terv állt rendelkezésre. Ezen kívül nem tudja, hogy milyen költsége van a közlekedésmérnöknek. A
költségek ismeretlenek és nem tudja a Gyöngyvirág utca sorsát.

Shöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a közlekedésmérnöktől kért ajánlat egy részét kapta
csak meg, tehát folyamatban van. A Gyöngyvirág utca úgyszintén, hiszen az építőmérnöki szakértői vélemény
kiegészítésre vár, nem teljeskörű. az ügy nincs lezárva. A HÉSZ módosításra válaszolt. Az átfogó fejlesztés majd
a megválasztott polgármester feladata lesz, ezt még nem tudta kidolgozni. Kérdezi, hogy támogatja-e a testület a
napirend elején ismertetett három javaslatát. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a KRESZ táblák beszerzését meg kellene pályáztatni, legalább három
ajánlat szükséges. Megjegyzi, hogy sok oszlop bent maradt még. A hideg-meleg vizes kézmosóval kapcsolatban
lehet kapni nem túl drágán olyan szerkezetet, melyet ha rászerelnek, akkor az átfolyó melegvíz bármikor adott.



6

Kéri,  hogy ha a HÉSZ-szel kapcsolatosan különböző árajánlatok kerülnek bekérésre, a kapcsolódó esetleges
költségek is kerüljenek bele. Ezzel együtt tudja elfogadni. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megjegyzi, hogy jelenleg egy ajánlat van, kb. 250 eFt összeggel.

Kuti Istvánné képviselő itt legalább még 1 milliót javasol hozzátenni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester összegezi, hogy 500 eFt-ot, 300 eFt-ot, 500 eFt-ot, illetve 1.250 eFt-ot
szeretnének elkülöníteni a szabad pénzmaradványból a felsorolt feladatokra.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a fennmaradó összeg a tartalékban 8.628.964,- Ft.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  kéri,  hogy  aki  ennek  figyelembevételével  a  határozati  javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi pénzmaradvány felosztásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  2021.  évi  pénzmaradvány  felosztásáról  az  alábbi
határozatot hozza:

Tárgyévi pénzmaradvány:
    - önkormányzat                                                                               35 948 677 Ft
A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt
    - eredeti előirányzatként beépítve:                                            24 552 211 Ft
    - szállítói kötelezettség                                                                            217 502 Ft
    - képviselő-testület döntései                                                                2 550 000 Ft
Szabad pénzmaradvány:
    - önkormányzat                                                                                    8 628 964 Ft

2. az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja a szabad
pénzmaradvány összegét tartalékba helyezi, 

3. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet
készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
                        Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztályvezető hely.

Dr. Fáy Róbert kérdezi, hogy a Gyöngyvirág utca vonatkozásában melyik szakértői vélemény hiányzik.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy nem adja meg a szót, az ülést követően lesz erről
lehetőség beszélgetni. A hivatali kollégáknak a délelőtt folyamán egyéb elfoglaltságuk lesz, a testületi ülést ezért
célszerű időben befejezni.

3. Napirendi pont
    Balatonrendes Közös Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról szóló kimutatás 
    Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonrendes  Község  Önkormány-
zatának 2021. évi vagyonállapotáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Schöck Ferenc  Istvánné alpolgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető

4. Napirendi pont
    Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása 
    Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  a  zárszámadásban  az  első  oldalon  olvasható,  hogy  a  Hivatal
bevételének a legnagyobb részét a fenntartó önkormányzatok finanszírozása teszi ki, mely 100 %-ban átutalásra
került.  Ebben az előterjesztésben  pedig  az  olvasható,  hogy  a  második  félévi  finanszírozás  még nem került
átutalásra. Ehhez magyarázatot kér.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  a  hivatal  finanszírozására  Balatonrendes  és  Ábrahámhegy
átutalja a pénzt, ez 2022. II. félévére még nem történt meg. A 2021. finanszírozva van, 2022-ben folyamatban
van az átutalás. Ebbe számítandó bele, ami az előző évről jár a településekről vissza. 

Schöck Ferenc Istvánné képviselő kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy
aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról 
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I. Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és
kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) Kiadási főösszege                    132 643 332 Ft, melyből
aa) Költségvetési kiadások                    132 643 332 Ft

ebből:
1. személyi juttatások:                      79 144 153 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó:          12 175 810 Ft
3. dologi kiadások:         17 879 092 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                        0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások:         21 757 645 Ft

ab) Felhalmozási kiadások           1 686 632 Ft
ac) Finanszírozási kiadások                                    0 Ft

b) Bevételi főösszege                    154 186 225 Ft, melyből:
ba)Költségvetési bevételek          19 559 732 Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:            16 097 762 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:            0 Ft
3. közhatalmi bevételek:            0 Ft
4. működési bevételek:            3 461 970 Ft
5. felhalmozási bevételek:                              0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:                                 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                           0 Ft

bb)Finanszírozási bevételek                                134 626 493 Ft.

II. Mérlegfőösszege:   
a) Eszközök:         23 100 606 Ft

ebből:
1. Befektetett eszközök           1 272 738 Ft
2. Forgóeszközök         21 827 868 Ft

b) Források         23 100 606 Ft
ebből:
1. Saját tőke         16 959 110 Ft
2. Kötelezettség              191 844 Ft
3. Passzív időbeli elhatárolások             5 949 652 Ft

III. Pénzmaradvány         21 542 893 Ft
1. kötelezettséggel terhelt                 191 844 Ft
2. szabad pénzmaradvány                     21 351 049 Ft

mely pénzmaradványból  191 844 Ft-ot a szállítói kötelezettségekre fedezetként  biztosítja,
5.000.000,-  Ft  összeget  a  KÖH  költségvetésébe  a  működéshez  biztosítja  a  fennmaradó
szabad pénzmaradványt 16 351 049 ,-Ft összegben, Badacsonytomaj Város Önkormányzat
vonja el, és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-
módosítást készítse elő.

IV. felkérem  a  jegyzőt,  hogy  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi
zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletébe
építse be.

Határidő: azonnal
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Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
Tamás Lászlóné osztályvezető

5. Napirendi pont
    Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása (rendelet)
    Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előirányzat módosításnál azokat a többletbevételeket tették
be  a  költségvetésbe,  melyeket  kiegészítő  támogatásként  az  önkormányzat  kapott,  de  az  eredeti  költségvetés
készítésekor  még  nem  volt  ismert.  A  jogcímnek  megfelelően  a  kiadási  oldalon  felosztották.  A  víz  és
csatornapályázat  egy  átfutó  tétel,  3  napon belül  át  kellett  utalni  a  DRV részére.  A polgármesteri  illetmény
kiegészítő támogatást a választott  tisztségviselők juttatásaira kell  felosztani,  illetve  megtörtént a lakossági  víz
tavalyi elszámolása 592 eFt értékben. A havi beszámolók készítése során a Magyar Államkincstár automatikusan
leközli,  hogy  mely  összegeket  kell  beépíteni  a  költségvetésbe.  A  polgármesteri  illetményeket  központilag
megemelték, ennek a fedezetét biztosították. Ha a választás megtörténik, akkor be kell építeni a polgármesteri
bérbe. Itt most sajátos helyzet alakult ki. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022.(V.18.) rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6. Napirendi pont
    KÖH 2021. évi teljesítés elszámolása
               Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja, hogy a megtakarításból itt látható az a tétel, amiről Kuti
Istvánné képviselő beszélt. Balatonrendes részére 312.649 Ft maradványt kellene utalni, de ez beszámításra kerül
a hivatali támogatásba a II. félévet érintően. 

Tamás László osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi év megtakarítása alapján ennyi jár az önkormányzatnak
arányosan.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

a KÖH 2021. évi teljesítés elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását elfogadja.
2. a  2021.  évi  pénzmaradványból  Balatonrendes  Község  Önkormányzatát  megillető  312.649,-  Ft

összeget a KÖH 2022. II. félévi finanszírozási összegbe kéri beszámítani. 
3. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istváné alpolgármester, 
                        Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7. Napirendi pont
    Balatonrendes Község Önkormányzata 2012. évi Belső ellenőrzéséről beszámoló 
          Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. évi Belsőellenőrzési bezámolójáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonrendes  Község
Önkormányzatának  a  belső  ellenőrzési  feladatok ellátására  megbízott  külső  szakértő által  készített
„Éves ellenőrzési jelentés 2021.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istváné alpolgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztályvezető hely.

8. Napirendi pont
    Balatonrendes Község Önkormányzata Belső ellenőrzésére javaslat
          Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

Hozzászólások:
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a 2021. évi belső ellenőrzést a SZAHK-Értelem 2006.
Kft. készítette, az iroda 2022. évre szerződésmódosítást kezdeményezett. Ajánlata 190.500 Ft. A belső ellenőri
feladatra kedvezőbb, 88.900,- Ft-os ajánlat is érkezett az ellenőrzési díjak tekintetében a ABOGENCIA Kft.
részéről. Ez mintegy 100 eFt-tal olcsóbb, javasolja a kedvezőbb ajánlat elfogadását.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy vannak-e a cégnek referencia munkái hasonló területen.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a Keszthelyi Kistérségi Társulás belső ellenőréről van szó. Ez egy
bizalmi állás, javasolja az ajánlatuk elfogadását.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  kéri,  hogy  aki  az  ABOGENCIA  Kft.  megbízásával  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzat Belsőellenőrzésére javaslat

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Belsőellenőrzésre  adott  ajánlatokat  megismerte  és  Balatonrendes  Község  Önkormányzat

Belsőellenőrzésére ABOGENCIA KFT (Alsópáhok) ajánlatát fogadja el. 
2. Felhatalmazza  Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert  a  szerződéskötésre  és  a  szükséges

intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

9. Napirendi pont
    Adóztatásról beszámoló 
       Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester  elmondja,  hogy  2021.  évben 13.554  eFt  volt  az  adóbevétel,  ez  a
tervezettnek 97,86 %-a.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Csabáné Varga Anikó képviselő 10.14 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre.
Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy az adók átvizsgálását javasolja, mert komoly hiányosságok vannak pld.
az idegenforgalmi adó, az iparűzési adó és egyebek vonatkozásában is. A mai napirendre vonatkozó beszámolót
elfogadja.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

2021. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a 2021. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. felkéri Schöck Ferenc Istvánné alpolgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a

lakosságot tájékoztassa

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester 

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztály vezető

10. Napirendi pont
     Hatósági  beszámoló  a  gyermekvédelemről  és  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  beszámolója  éves

tevékenységről 
        Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester elmondja, hogy komoly munkát végez a Szolgálat. A beszámolóból
kiemeli,  hogy a faluban a lakosság létszáma nőtt,  jelenleg 183 fő. Tavaly 19 fő volt 18 év alatti.  Rendszeres
gyermekvédelmi ellátásban senki nem részesült, első lakáshoz jutók sem voltak. A Bursa Hungarica pályázaton
nem kívánt senki részt venni. Egy újszülött született 2021-ben. Tavaly Badacsonytomajra 3 fő járt az iskolába, 1
óvodás  pedig  Révfülöpre.  A  családsegítő  szolgálat  2  főt  kísér  figyelemmel.  A  fő  kapott  20  eFt  segítséget
élelmezési célra. A szolgálat a gyerekeknek nyári táborokat szervezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót

és átfogó értékelést és
2. a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Családsegítő- és

Gyermekjóléti Szolgálatának 2021. évben Balatonrendes településen végzett munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja. 

3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős:   Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

11. Napirendi pont
     Civil szervezetek 2021. évi elszámolása 
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        Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester megjegyzi, hogy tavaly 3 civil szervezet kapott támogatást, mellyel el is
számoltak.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy a kapott támogatást el lehet költeni kirándulásra, vagy lehet belőle
venni pld. egy nyomtatót. Ezt a civil szervezetek vezetőjének és az alpolgármester asszonynak is megírta. Itt a
szavazásnál tartózkodni fog.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy véleménye szerint az a szervezet, aki kirándulni ment, mindent
megtesz  azért,  hogy pénzhez  jusson,  minél  kevesebb önkormányzati  támogatásra  szoruljon.  Pld.  Falunapon
lángost sütnek, stb. A másik szervezet 15 eFt-os tagdíjat szed, abból is lehetett volna nyomtatót venni. Nem érti
a széthúzást, miért nem lehet egymással megbeszélni a dolgokat. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy vannak elvárásai és számon kérni valója a falu lakosainak. Az említett
csapatban alapító tag. Ez a falunak a pénze, ha a testület működésre adta a szavazatát, akkor az legyen működés.
A magánvéleményét mondta el. Javasolja, hogy mindenki számoljon be bővebben és akkor többet tudnak majd
egymás szervezeteiről.

Csabáné Varga Anikó képviselő úgy érzi, hogy ha az önkormányzat az egyesületnek fizet 50 eFt támogatást,
nem kellene mocskolódniuk. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester javasolja, hogy aki támogatásra tart igényt, az nyújtson be a testület
felé az éves tevékenységéről egy beszámolót. Úgy gondolja, hogy a NABE minden rendezvényen ott volt, a falu
javát szolgálta, segítően vett részt. Akik a kiránduláson részt vettek, a közösséget építették, mindannyian tettek a
falu érdekében. 

Dr.  Fáy  Róbert a  BRTE  nevében  visszautasítja,  hogy  mocskolódnak.  Kéri,  hogy  kérjen  elnézést,  aki  ezt
kijelentette. Nincs ilyen. Van egy web oldaluk, ahol minden fel van tűntetve. Azt a feladatot próbálják elvégezni,
amit  az önkormányzat jelenlegi  vezetése nem végez el.  Például a kikötő ügye,  a hegyen elzárt  út ügye.  Sok
mindent csinálnak, pályázatokon vesznek részt. A maguk útján oldják meg a dolgokat, mert az alpolgármester
asszony nem segít.  Levetette a jogosan kirakott táblát,  mely megakadályozta volna a bánya működését.  Erre
megtették  a  jogi  lépéseket.  Az  önkormányzat  vezetése,  legalábbis  egyes  vezetése  leblokkol.  Az  elszámolás
elkövetkezik majd, kiderül, hogy jogos-e, amit gondolnak. Sok mindent csinálnak, de nem tudnak haladni, mert
pld. a kikötő ügyében tavaly júniusban kellett volna lépni az önkormányzat vezetésének, de nem csinált semmit.
Arra megy el az energiájuk és pénzük, hogy ügyvédeket kell fizetni,  mert hivatalból nem csinálják meg, amit
kellene.  Valóban  15  eFt  a  tagdíjuk.  Amint  megoldódik  a  kikötő  kérdése,  van  egy  pontos  tervük,  nem
mocskolódnak, ezt kikérik maguknak. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi,  hogy van-e további hozzászólás.  Megállapítja,  hogy nincs.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

A civil szervezetek 2021 évi támogatásának elszámolásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1. a  civil  szervezetek  részére  2021.  évben  nyújtott  támogatás  elszámolásáról  szóló  beszámolókat
megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.

2. felkéri Schöck Ferenc Istvánné alpolgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
tájékoztatásra 15 nap

Felelős:    Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
Cseh Dénesné pénzügyi ügyintéző

12. Napirendi pont
     Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása
          Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan történik a támogatási igény
benyújtása. Az igényelhető mennyiséget központilag határozzák meg, ebben az évben 18 m3. Kérdezi,  hogy
kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elrendeli  pályázat  benyújtását  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifa  vásárlásához

kapcsolódó támogatására a maximálisan igényelhető 18 m3 mennyiségre.
2. a szükséges önrészt, a kemény lombos fafajtához 1.000,-Ft/erdei m3 + Áfa összegben, azaz:

22.860,- Ft erejéig a 2022. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.  
3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a

pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be. 
5. felhatalmazza  Schök Ferenc  Istvánné alpolgármestert  és Dr.  Bodnár  Attila jegyzőt  a pályázati

dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2022. augusztus 31.
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
                        Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztály vezető hely.

13. Napirendi pont
     Beszámoló az alpolgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
          Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)

Hozzászólások:
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Kérdezi, hogy
kérdés, hozzászólás van-e. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy gyakran órákra le van zárva egy-egy útszakasz, mivel az építkezésekre
mixerautókkal hozzák a betont és egyéb építőanyagot. Nincs semmiféle jelzés. Kérdezi, hogy kell-e ehhez az
alpolgármester asszony előzetes engedélye.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy ezt ő is észleli. Ezért is szeretne a testület pályázni a
belterületi  utak  fejlesztésére.  A  Csapás  utcában  nem  lehet  kerülni,  de  csak  minimálisan  szélesíthető,  itt
kiöblösödéseket lehet tervezni. A Fő utca Templom utca feletti része szintén nagyon keskeny és nagy forgalmat
bonyolít le, itt van hely a szélesítésre. A László Gyula utca egy szakaszát is beépítették a pályázatba. 

Kuti  Istvánné képviselő  megjegyzi,  hogy  nem  ezt  kérdezte.  Kell-e  arra  engedélyt  adni,  hogy  bizonyos
útszakaszokat több órára lezárjanak. Miért nincs erről jelzés. Aki nem ismeri a települést, nem tudja, hogy merre
tud kerülni.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az útlezárásokhoz kapcsolódó közútkezelői engedély kiadására a
polgármester  jogosult,  azonban  az  utóbbi  időben  ilyen  kérelem  nem  érkezett.  A  betonmixerek  és
tehergépjárművek behajtására a súlykorlátozással érintett útszakaszokon hiába van kihelyezve a tiltó tábla, mellé
kellene rendelni ehhez egy önkormányzati rendeletet a szankciókról. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy ha lesz egy közlekedésrendészeti tanulmány, akkor sem fogunk vele
előre lépni, ha a szükséges intézkedéseket nem tesszük meg. Ezek szerint az alpolgármester asszonyhoz tartozik
az engedélyezés.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy ha a testület megalkotja az önkormányzati rendeletet, akkor adhat.
Addig nem tudunk kiadni ilyen engedélyt és elutasítani sem. Ilyen esetekben a rendőrséget kell keresni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Schök Ferenc Istvánné alpolgármester
Határidő: azonnal

14. Napirendi pont
     Beszámoló a lejárt határidejű döntéseik végrehajtásáról 
         Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2022.(V.13.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  döntések
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Kuti Istvánné képviselő napirendek után a Gyöngyvirág utcával kapcsolatosan kér tájékoztatást.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  kivitelező  felszólítása  folyamatban van,  hogy  a
munkát garanciális formában végezze el. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy ez a felszólítási ígérvény 3-4 hónapja hangzik el a testületi üléseken.
Kérdezi, hogy ha nem sikerül elszámolni, akkor mi várható ebben az ügyben.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja,  hogy ha a  támogató szervezet  is  észleli  az eljárási  hibákat,  akkor nem
tudunk elszámolni és a kapott összeget vissza kell adni. Ő ketté választaná a garanciális munkák kérdésére és az
eljárási hibákra. Eljárásjogi hibák miatt, ha a támogató szervezet úgy dönt, akkor visszafizetési kötelezettsége
keletkezik az önkormányzatnak. A garanciális kérdéseket a fennálló kötelmek határozzák meg.

Kuti Istvánné képviselő kérdezi, hogy ha visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, akkor az egyéb
felelősség megállapítható-e, mivel ez nagy tétel az önkormányzat életében. Milyen lépéseket kíván a jelenlegi
vezetés megtenni, hogy tiszta lappal adja át másnak vagy kezdje meg az új életet.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy nem az ő tiszte megállapítani az elmúlt időszak hibáit.  Az egyéni
felelősség megállapítható. A képviselő-testületnek kell majd a döntést meghozni. Az anyag beküldésre került a
támogatóhoz,  várjuk  a  választ.  Ha  nem  számolhatjuk  el,  akkor  visszafizetési  kötelezettség  keletkezik.  A
képviselő-testületnek kell adnia egy irányt, hogy a felelősséget hogyan tudjuk tovább hárítani. Amíg nem kapjuk
meg a támogatótól a választ, addig vélelmeket állítunk. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy most újabb szakértő van megbízva.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy mivel van egy eljárásjogi hiba, volt egy szerződésmódosító határidő.
Erre előzetes válaszként azt kaptuk, hogy nem lesz leállítva a projekt.  Ha megérkezik hivatalosan is, akkor a
testület elé fogjuk hozni. 

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi, hogy erről beszél.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy ez nem csak a testület hibája. Nem igaz, hogy senki nem
kapcsolt,  hogy itt baj van. Tehetnek róla, hogy hivatalosan nem úgy működött,  ahogy kellett volna,  de nem
fognak felelősséget vállalni azért, amihez nem értenek. Kuti Istvánné is a testület tagja.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy amikor bejelentette, hogy pld. az útjavításnál a m2 nem stimmel, a
földhivatali nyilvántartásban nem ennyi, akkor a többiek leszavazták. A polgármester úr elmondta, hogy kimérte.
Pótmunkára volt szükség.



17

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  kéri,  hogy  ezt  a  vitát  a  testületi  ülést  követően  folytassák  le.
Megköszöni a jelenlévők munkáját, majd a testületi ülést 10.50 órakor bezárja.

K.m.f.
Schöck Ferenc Istvánné

alpolgármester
Dr. Bodnár Attila

jegyző

Kuti Istvánné
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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