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

Szám: 9/2022. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.  október 12. napján 13.00
órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:  Epres Róbert                             polgármester
                        Schöck Ferenc Istvánné     alpolgármester
                        Csabáné Varga Anikó     képviselő 
                        Péringer Martina                         képviselő            (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:
                        Kuti Istvánné             képviselő                                        (1 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
                       Tamás Lászlóné     költségvetési és adóosztály vezető – jegyző távollétében
                     
Meghívottak:
                      Tóth Zsuzsanna                           pénzügyi ügyintéző
                      Gyimesi Mónika                           műszaki-igazgatási ügyintéző
                      Nagy Zoltán                                 műszaki ügyintéző

                      Part Andrásné                              jegyzőkönyvvezető
                       
Lakosság részéről megjelent: 1 fő

           
Epres Róbert polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és jelenlévőket. Megállapítja, hogy
5 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kuti Istvánné képviselő
jelezte  távolmaradását.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert,
jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2022. (X.12.) HATÁROZATA

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Epres Róbert polgármester javaslatára
Schöck  Ferenc  Istvánné  alpolgármestert  jegyzőkönyv-hitelesítőnek,  Part  Andrásnét
jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal
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Felelős: Epres Róbert polgármester

Epres Róbert polgármester elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy a napirend
módosítására van-e javaslat. Megállapítja,  hogy nincs. Kéri,  hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze:

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2022. (X.12.) HATÁROZATA
Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  október  12-i  rendkívüli,  nyílt
ülésének napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja.

1. Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 6/2022. (X….) önkormányzati rendelet
        Előterjesztő: Epres Róbert polgármester 

2. Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása
      Előterjesztő: Epres Róbert polgármester

3. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
      Előterjesztő: Epres Róbert polgármester 

4. TOP PLUSZ -1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése
   Előterjesztő: Epres Róbert polgármester

A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Epres Róbert polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 6/2022. (X….) önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Epres Róbert polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Epres Róbert polgármester elmondja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. A testület az előző ülésén
döntött  a  pályázat  benyújtásáról,  melyen  18  m3 keménylombos  tűzifa  támogatást  kapott  az  önkormányzat,
400.050,- Ft értékben. A rendelet tervezet szerint a támogatásra az jogosult, akinek az egy főre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

Gyimesi Mónika ügyintéző megjegyzi, hogy ez 85.500,- Ft-ot jelent.
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Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy kérelemre  indul  az  eljárás,  melyhez  jövedelemigazolást  kell
becsatolni. Minimum 2 m3 tűzfát kell adni a pályázat szerint. Az igénylők száma 7-9 fő volt az előző években.
Badacsonytomajon 400 % a rendelet szerint a jövedelemhatár, ez 114 eFt-ot jelent. Mivel 18 m3 fa osztható ki, a
testület dönthet úgy is, hogy ha több az igénylő, akkor még vásárol fát. Másik lehetőség, hogy az ügyintéző sorba
állítja a kérelmezőket, akiknek a jövedelme a legmagasabb, az elutasításra kerül. 

Epres Róbert polgármester megjegyzi, hogy a 300 %-ot elégségesnek tartja, nem emelne.

Péteringer Martina képviselő 400 %-ra megemelné a jogosultsági határt. 85 eFt-nál magasabb a nyugdíja a
településen mindenkinek. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az idén 15-20 %-os nyugdíjemelés volt, ezt is figyelembe kell
venni.

Csabáné Varga Anikó képviselő szintén 400 %-ot javasol. 

Schöck  Ferenc  Istvánné módosító  indítványként  350  %-ot  javasol  meghatározni.  Megjegyzi,  hogy  előnyt
élveznek a sokgyermekes családok és a fogyatékkal élők.

Epres Róbert polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja azzal a módosítással, hogy a szociális
célú tűzifa juttatásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át és az általa lakott ingatlanban fával fűt, kézfelemeléssel jelezze. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. (X.17.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

2./ Napirendi pont
Balatonrendes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Epres Róbert polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Epres  Róbert polgármester  elmondja,  hogy  az  anyagot  minden  képviselő  megkapta.  Az  önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz felhívásra, belterületi utak fejlesztésére. A pályázatírás önrésze 3 %,
mely részben testületi döntés alapján a HÉSZ módosításra elkülönített összegből 984.250,- Ft + ÁFA értékben,
részben a tartalékkeret terhére 827 eFt + ÁFA összegben kerül tervezésre.  Kéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy a
rendelet tervezet módosításáról adjon tájékoztatást.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a bevételi és kiadási oldal 1.283.950,- Ft-tal nőne. A pályázatkészítés
díja átcsoportosítással történne kiegyenlítésre. A költségvetési főösszeg módosítására az Államkincstártól kapott
többletbevételek miatt kerül sor, ilyen a szociális  tűzifa támogatás és az iparűzési  adó kedvezményre kapott
támogatás. Ez került felosztásra a kiadási oldalon is, tűzifa vásárláshoz, illetve a TOP pályázathoz. A fennmaradó
összeget a tartalékból kell átcsoportosítani. Így a bevételi és kiadási oldal 86.548.046,- Ft-ra módosul. Ezzel csak
a 3 %-os pályázatírás önrésze került betervezésre. 
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Epres Róbert polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a
rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja:

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2022. (X.17.) önkormányzati rendelete

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

3./ Napirendi pont
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
Előterjesztő: Epres Róbert polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Epres  Róbert polgármester  elmondja,  hogy az anyagot  minden képviselő  megkapta.  A körzethatárok  nem
változtak, Balatonrendes a Révfülöpi Általános Iskolához tartozik 2022-23-as tanévben is a tervezet szerint. A
képviselő-testület döntését a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére 2022. október 15-ig meg kell küldeni.
Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2022. (X.12.) 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.  –  2022/2023.  évi  tanévre  vonatkozó  felvételi  körzetét Ábrahámhegy,
Balatonrendes, Balatonhenye, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla, Révfülöp, Salföld
és Szentbékkálla település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan

2. tudomásul  veszi,  hogy  a  település  jegyzőjének  nyilvántartásában  szereplő,  a  településen
lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  hátrányos  helyzetű,  általános
iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 0 fő. 

3. felkéri Epres Róbert polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230
Balatonfüred, Ady Endre utca 12.; balatonfured@kk.gov.hu) 2022. október 15. napjáig értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 2022. október 15.
Felelős:    Epres Róbert polgármester
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                       Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

4./ Napirendi pont
TOP PLUSZ -1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése
Előterjesztő: Epres Róbert polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Hozzászólások:

Epres Róbert polgármester elmondja, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. A témáról a képviselőkkel
informális  megbeszélésen  egyeztettek.  Korábban  az  alpolgármester  asszony  vezetésével  két  pályázat  került
benyújtásra.  Egyik  a  Fő  utca  és  a  Csapás  utca  felújítása,  másik  pedig  a  forgalomtechnikai,  biztonsági
létesítmények beszerzése, kialakítása. Jelen pályázat keretében a Strand utca, a Hegyalja utca és az Ibolya utca
kerülne megújításra, az előzetes kalkuláció szerint  bruttó 76.638.394,48 Ft értékben. A Strand utca forgalma
jelentős,  a gyalogos és autós forgalom mellett  a kerékpárosok is  ott mennek végig. A vasútállomástól és az
autóbusz megállótól gyakran gyalogosan közelítik meg a pálkövei településrészt. Az Ibolya utca és a Hegyalja
utca rossz állapotban van. A pályázatírás költsége nyertes pályázat esetében 6 %, melyből 3 % a pályázatban
elszámolható.  A  fennmaradó  3  %  a  2022.  évi  költségvetés  tartaléka  terhére,  illetve  a  rendezési  terv
felülvizsgálatára elkülönített összeg terhére biztosítható. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  kéri,  hogy  a  végleges  megbízási  szerződés  egészüljön  ki  jogi  és  pénzügyi
ellenőrzéssel. 

Epres Róbert polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2022. (X.12.) HATÁROZATA

TOP PLUSZ -1.2.3-21- Belterületi utak fejlesztése

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  TOP PLUSZ-1.2.3-21  –  Belterületi  utak  fejlesztése  keretében  az  előterjesztés  mellékletét

képző dokumentumokat és vállalkozási szerződés tervezetét megismerte.
2. dönt  abban,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  pályázati  felhívás  vonatkozásában  a

projektdokumentáció  benyújtásával  a  Pályáznék.com  Kft.  1142  Budapest,  Kassai  utca  172.
szám alatti  vállalkozót bízza meg azzal,  hogy a vállalkozót 3%-os nettó megbízási  díj illeti
meg,  melyet  a  költségvetésben a  K336  rovat  terhére  –  984.250,-  Ft  +  ÁFA,  és  a  2022.  évi
költségvetés tartaléka terhére – 1.050.000,- Ft - biztosít.

3. felhatalmazza  Epres  Róbert  polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  kapcsolódó  releváns
dokumentum  elkészítésére  vonatkozóan  szerződés  megkötésére,  illetve  a  szükséges
intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a pályázat benyújtásának napja

Felelős: Epres Róbert polgármester
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Epres Róbert polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs, megköszöni a jelenlévők munkáját, majd
az ülést 13.40 órakor bezárja.

K.m.f.
Epres Róbert
polgármester

Tamás Lászlóné
költségvetési és adóosztály vezető

jegyző távollétében

Schöck Ferenc Istvánné
alpolgármester

jegyzőkönyv hitelesítő


