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Balatonrendes Község 2020. január 1. napjától csatlakozott a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 

Balatonrendesen kirendeltsége nincs.  

 

A KÖH igazgatási, hatósági feladatai: anyakönyvi igazgatás, munkaügy, iktatás, irattározás, ügyfélfogadás, titkársági 

feladatok, választási feladatok, hagyatéki eljárások, személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok, 

közterület felügyeleti és műszaki feladatok, adóügyek, pénzügy, pályázati ügyek. 

 

Munkaügyi adatok 2022. évben Balatonrendes Község Önkormányzatánál: 

• 1 fő heti 40 órában,  

• 1 fő heti 30 órában, 

• 1 fő a falugondnoki feladatokat látja el heti 40 órában,  

• 2 fő közfoglalkozatott heti 40 órában, 

• 1 fő pedig közművelődési munkatárs 40 órában. 

 

Választási eljárás 

Sikeresen lezajlott a 2022. évi országgyűlési választás. Az előkészítési feladatok során megválasztásra kerültek a 

Szavazatszámláló Bizottságok s az esküt letették.  Balatonrendes településen 2022. július 10. napján időközi polgármester 

választásra is sor került. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások, feladatok, a Helyi Választási Bizottság ülései határidőn 

belül megtörténtek. 

 

Népesség adatok 2022. január 1-én Balatonrendesen: 182 fő 

 

Népszámlálás 

Magyarországon a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapotot alapul véve a természetes személyekről és a lakásokról 

nép- és lakásszámlálást kellet tartani.  A népszámlálás során 2022. október 20. – 2022. november 20-ig terjedő időszakban 

Balatonrendes területén 1 számlálóbiztos 280 címet keresett fel. 

 

Adóügyek 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a költséghatékonyság elve 

alapján évente egyszer, februárban, egész évre vonatkozóan 

kerülnek kiküldésre az adófizetéshez a készpénzátutalási 

megbízások. 

A 2022. november 21 - i Képviselőtestületi ülésen a Testület 

döntött az adók emeléséről. 

Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 

%-ról 2 %-ra emelkedik. Idegenforgalmi adó mértéke 

személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft-ról 400 Ft-ra 

emelkedik Az építményadó lakóház esetében a lakás 200 m2 

feletti részére 650 Ft/m2 lesz.  A telekadó mértéke változatlan 

marad. Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.  

 

Pénzügyek 

2022-ben volt a Magyar Államkincstár részéről ellenőrzés, 

megtörtént a belső ellenőrzés, a Kormányhivatali ellenőrzés és 

az ÁSZ részéről lefolytatott vizsgálat. A szükséges iratokat az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátotta az osztály. 

Balatonrendes Község Önkormányzatának Költségvetési számlájának záró egyenlege 2022.10.31-én 13.239.327,- Ft,  

pénztárának záró egyenlege 24.100.- Ft volt. 

 

Pályázatok előkészítése, bonyolítása 

A hivatalból távozott pályázati referens helyét sikerült betölteni. Ő figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, erről 

rendszeresen tájékoztatást ad a KT részére.  Az idei évben is több pályázatot adtunk be. Az új lehetőségek mellett 

foglalkozni kell a lezárt régi pályázatokkal, melyeknél 5 éves a fenntartási időszak. Minden évben az összes lezárt 

pályázatról projekt fenntartási jelentést kell készteni. A régi pályázatokkal kapcsolatban is várhatóak utóellenőrzések. 

Ebben az évben is több pályázattal kapcsolatos ellenőrzésünk volt, melyek nagy részt problémamentesen zárultak. Az ősz 

folyamán újabb pályázat beadásáról döntött a testület. Nevezetesen a Strand utca és az Ibolya utca felújítására, a zebrákra 

és az állomást a bringa út pálkövei vasúti átjárójáig elkészítendő gyalogos járdaszakasznak a megépítésére.  

 

2022.12.14    

Tisztelettel: 

Epres Róbert polgármester 

2022. ÉVI POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

Balatonrendes Önkormányzatához befolyt 

adóbevétel 2022. 10. 31 - én. 

 
Adónem 2022.évi 

előirányzat 

(e/Ft) 

2022.évi 

teljesítés 

(e/Ft) 
Építményadó 6 500 6 711 
Telekadó 4 000 2 975 
Idegenforgalmi 

adó 
100 145 

Iparűzési adó 3 000 2 689 
Késedelmi 

pótlék 
50 53 

Gépjárműadó - 10 
Összesen 13 650         12 583 

 



A 2022-ben tervezett programjainkat sikeresen megtartottuk. Az augusztusig tartott 

alkalmakról már beszámoltunk. 

A szeptemberi Szüreti Mulatságra felújítottuk a bábukat és a fúvószenekar fellépti 

díjához járultunk hozzá. 

Október 23-án megemlékeztünk a forradalmi eseményekről a Fő utcai emléktáblánál. 

Az adventi ünnepkör keretében a Mikulás csomagokat csoportunk ajánlotta fel a 

gyermekeknek. Fiatalodik a csoport, két új taggal gyarapodtunk. 

 

Egy kis előzetes: 

2023.februárjában szeretnénk újra megrendezni /két év kényszerű kihagyás után/ a 

hagyományos, sikeres Kocsonya Kavalkád programot. 

 

Minden kedves olvasónknak, a falu apraja-nagyjának szeretetben gazdag, boldog 

karácsonyi ünnepeket kíván: 

A Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja. 

"Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az 

Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a 

szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállasz. És abban a pillanatban 

megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják 

kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a 

szeretetet és a békességet..." 

 

(Wass Albert) 

A Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja. 

Fontos információk: 
• Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben a Badacsonytomaji Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. december 22. napjától - 2023. január 06-ig terjedő 

időszakra igazgatási szünetet rendel el a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátásának 

biztosítása mellett. Tehát a KÖ Hivatal ez idő alatt zárva tart. 

• Epres Róbert polgármester úr döntése alapján december 1-től Tomori Zoltánné teljes munkaidőben 

önkormányzati alkalmazottként felvételre került.  

• A közművelődési munkatárs munkaszerződése 2022. december 1-től határozatlan idejű szerződésre módosult.  

• Önkormányzatunk 11 rászoruló balatonrendesi lakost részesített 2-2 m3 tűzifa juttatásban, melyet dolgozóink 

már ki is szállítottak. 

Köszönet 

• Köszönjük Révfülöp Önkormányzatának, hogy megajándékozta Balatonrendest egy komplett Betlehemmel, 

melyet dolgozóink precízen fel is állítottak területünkön. 

• Köszönjük Epres Róbert polgármester úrnak és Kuti Istvánné képviselő asszonynak, hogy egy havi 

tiszteletdíjukat felajánlották a rendezvénysátor bérlésére, felállítására a Szüreti Mulatság rendezvényünkre. 

Ugyanebből a célból ajánlott fel pénzösszeget Nagy Tibor úr a sátorbérlés költségének másik felére. 

• Köszönet Kalász Istvánné Piroskának, aki rendezvényeink oszlopos tagjaként mindannyiszor saját készítésű 

süteményekkel, gyümölcstálakkal, finomságokkal érkezik, fotózással örökíti meg az eseményeket. 

• Köszönet Szarkáné Terikének a Harangláb és Hősök emlékműve előtti virágládák adományozásáért virágfölddel 

és virágokkal együtt, valamint gyermekjátékokat és karácsonyi díszeket kaptunk tőle. 

• Köszönjük Péter Zsuzsannának és a Dench Családnak, hogy „örökbe fogadtak” egy-egy virágágyást, azt 

virágokkal látják el, és egész évben gondozzák.  

• Köszönjük a NABE által szervezett rendezvényeket. Az Önkormányzat rendezvényeihez nyújtott anyagi 

támogatásokat és azokon a tevőleges segítséget.  

 

Gyász hírek 

Szomorúan tudatjuk mindenkivel, hogy 2022-ben Balatonrendesi lakosok közül örökre eltávozott Tarr Gáborné Kati néni, 

Ari Miklós, Sebestyén Sándorné Márika néni és Schöck Ferenc. Emlékük velünk marad! 

    

NABE BESZÁMOLÓ 2022 

EGYEBEK 



 

Balatonrendes Önkormányzat Lapja  

Felelős kiadó: Epres Róbert 

polgármester  

Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  

Készült 200 példányban. 


