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

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

Szám: 2/2023.

K I V O N A T

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4
nem szavazatok száma: 0
tartózkodás szavazatok száma: 0

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2023. (II.14.) HATÁROZATA

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Epres Róbert polgármester javaslatára
Péringer  Martina  képviselőt  jegyzőkönyv-hitelesítőnek,  Part  Andrásnét  jegyzőkönyvvezetőnek
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Epres Róbert polgármester

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2023. (II.14.) HATÁROZATA
Napirend elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2023.  február  14-i  rendkívüli,  nyílt
ülésének napirendjét 3 napirendi ponttal elfogadja.

1./ Balatonrendes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
      előterjesztő: Epres Róbert polgármester
2./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
      előterjesztő: Epres Róbert polgármester
 3./ Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának

módosításáról
      előterjesztő: Epres Róbert polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Epres Róbert polgármester

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4
nem szavazatok száma: 0
tartózkodás szavazatok száma: 0

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2023. (II.14.) HATÁROZATA

Balatonrendes Község Önkormányzata 2023. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonrendes  Község
Önkormányzatának  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: Epres Róbert polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző
Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

Telefon: 06 87 571 271
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Szám: 2/2023.
K I V O N A T

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

Melléklet

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

Rovat megnevezése Rovatszá
m

 adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügyletekből

és
kezességvállal

ásokból
fennálló

kötelezettség
ek  

 

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        

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

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

Szám: 2/2023.
K I V O N A T

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

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                    -                       -                    -  

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.
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Szám: 2/2023.
K I V O N A T

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

Rovat megnevezése Rovat-
szám

 saját
bevételek

2023. 

 saját
bevételek

2024 

 saját
bevételek

2025. 

saját bevételek
2026.

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

 

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

 
14 800 000 14 800 000 14 800 000 14 800 000

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

 

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,

 
     180000 180000 180000 180 000

6. a kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés.

 

ÖSSZESEN: 14 980 000 14 980 000 14 980 000 14 980 000

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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K I V O N A T

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

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

           

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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K I V O N A T

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

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

Ingatlanok felújítása K71

           

Informatikai eszközök 
felújítása K72

           

Egyéb tárgyi eszközök 
felújítása K73

           

Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó

K74

           

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

Felújítások K7

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:                  

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4
nem szavazatok száma: 0
tartózkodás szavazatok száma: 0

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2023. (II.14.) HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat 1-4.

mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) Kiadási főösszege              177 616 120 Ft, melyből

aa) Működési kiadások              146 744 376 Ft

ebből:
1. személyi juttatások:              128 150 106 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó:   17 895 014 Ft
3. dologi kiadások:   28 630 000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                  0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások:         33 000 Ft

ab) Felhalmozási kiadások     2 908 000 Ft
ac) Finanszírozási kiadások                              0 Ft

b) Bevételi főösszege              177 616 120 Ft, melyből:

ba)Költségvetési bevételek               20 757 184 Ft

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:               17 257 184 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                  0 Ft

3. közhatalmi bevételek:                  0 Ft
4. működési bevételek:                 3 500 000 Ft
5. felhalmozási bevételek:                              0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:                              0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                               0 Ft

bb)Finanszírozási bevételek              156 858 936 Ft.

II. költségvetési engedélyezett létszámkeret:                 22 fő, ebből
                            20 fő közszolgálati tisztviselő, 
                  2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

II. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Badacsonytomaj
Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős:  Epres Róbert polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános jegyzőkönyvéből

Szavazás számszerű eredménye: igen szavazatok száma: 4
nem szavazatok száma: 0
tartózkodás szavazatok száma: 0

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2023. (II.14.) HATÁROZATA

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási megállapodásának módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodását

felülvizsgálta.

2. A Képviselő testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Bodnár Attila jegyző

Epres Róbert sk.
polgármester

Tamás Lászlóné sk.
jegyzőt helyettesítő 

költségvetési és adóosztály vezető

Péringer Martina sk.
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő
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