
 BALATONRENDES KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 

Ikt.szám:  21-61/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  június 18.-i  nyilvános   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
Fuchs Henrik alpolgármester 

          Lezsák Mihály  képviselő 
                       Burbács Barnabásné képviselő 

          Csabáné Varga Anikó képviselő
Kuti Istvánné képviselő 
 

Meghívottak:  Soltész Attila körjegyző  megbízásából: Horváth Anita tanácsos
         Csik Tímea  jegyzőkönyvvez.

Sütő Árpád műszaki előadó

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést  18.45 órakor megnyitja. 

    Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Basalt-Középkő Kőbányák Kft. levele ingatlan cserével kapcsolatban.

2. Balatonrendes községben lévő hulladéklerakóval szemben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által indított eljárások vonatkozásában döntéshozatal. 

3.    Balatonrendes Község Önkormányzat hitelfelvétele.

4. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelettervezet tárgyalása.
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett. 

1.    Basalt-Középkő Kőbányák Kft. levele ingatlan cserével kapcsolatban.

Takács Ferenc polgármester   A Kőbányák Kft. álláspontja – levelükben leírtak szerint – eltér az önkormányzatétól. 
A probléma megoldására készek együttműködni. Szempontjaik: a szemétlerakásra használt ingatlanrész a 
bányatelek része, s mint ilyen tevékenységük szempontjából pótolhatatlan, levelükben leírtak szerint, valamint a 
rendelkezési jogot bányaszolgalommal továbbra is biztosítani kell és a csereingatlannak a tevékenységükkel 
kapcsolatban kell lennie. A bánya az egyezségben úgy érdekelt, ha a többi vitás ügyben is meg tudnak állapodni, az 
átjárás szabályozásában, és az önkormányzat tulajdonában lévő  0140 hrsz. ingatlan bányai, súlykorlátozás nélküli, 
szállításra való használata. 

Sütő Árpád műszaki előadó  Tárgyi anyagokat a képviselők részére kiosztotta a bemutatott térképen bejölelte az 
önkormányzati ingatlanokat, melyet közül nincs olyan amely az ingatlancsere ügyében szóba jöhetne.
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Takács Ferenc polgármester  Az Észak-Balatoni Térség Regionális  Hulladékkezelési Társulás képviselőjével 
többször tárgyalt , a pályázat nem ad lehetőséget arra, hogy idegen területen lévő hulladékot rekultiváljunk, ezért 
annak áthelyezése szükséges. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Az adott területen nem olyan vastagságú a földtakarás és így véleménye szerint 
könnyebben megoldható az átdeponálás. 

Lezsák Mihály képviselő  A felelősség nemcsak az önkormányzatra hárítható, hanem a Magyar Államra is. A 
kézhezkapott anyag ugyan terjedelmes, de kitűnik belőle, hogy a bánya is hibát követett el. Kérése, hogy a 
körjegyzőség a jogi hátteret világítsa meg és vonják be a Magyar Államot is és a bányát is. Ki kell állnunk a 
feltételezhető igazunkért. Javasolja, hogy az önkormányzat fedezze az átrakás költségét , valamilyen módon 
teremtse elő a szükséges pénzforrást és párhuzamosan indítsa el a jogi utat. 

Kuti Istvánné képviselő  Véleménye szerint a bányával mindenképpen kompromisszumot kell kötni. 

Csabáné Varga Anikó képviselő  Nem hárítható át a felelősség a testület a saját döntéseiért felelős. 
 
Lezsák Mihály képviselő  Kérdezi, hogy hol a pénz ami a rekultivációra lett tartalékba helyezve. 

Takács Ferenc polgármester   Kiesett 30 millió forint bevétel a szeméttelep bezárása miatt. 
Az ülés fő témája, hogy a bányával megegyezés szülessen. Javasolja, hogy a 2008. évben tervezett megállapodás 
szerint jusson egyezségre a bányával az önkormányzat. 

Javasolja, hogy a bánya két évvel ezelőtti megállapodás tervezetét fogadják el. 

Lezsák Mihály képviselő  Javasolja, hogy csak egy hét múlva legyen döntés, és vonják be a bányabizottság 
véleményét. 

Takács Ferenc polgármester  Nem lehet várni, sem a lakosság,  sem a bányabizottság nem fogja kifizetni az 
önkormányzat helyett a bírságot. 

Kuti Istvánné képviselő  Ő nem tudja mit tartalmaz a megállapodás, amit a polgármester úr javasolt. 

Fuchs Henrik alpolgármester  Tudatni kell a bányával, hogy az önkormányzat nem korlátozza az utat, viszont az 
átdeponálást a saját gépeivel végezze el a bánya. 

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a  0140 hrsz-ú ingatlan bányai, súlykorlátozás nélküli szállításhoz való 
használatához hozzájárulnak.
Kérjék fel a  Basalt-Középkő Kőbányák Kft.-t , mivel rendelkezik megfelelő technikai háttérrel, hogy  a 
tulajdonában lévő Balatonrendes   0139 hrsz-ú ingatlanról a hulladékot deponálja át  térítésmentesen Balatonrendes 
Község Önkormányzat tulajdonában lévő 0237/2 hrsz-ú ingatlanra. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

61/2010. /VI. 18./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő  0140 hrsz-ú ingatlan bányai, 
súlykorlátozás nélküli szállításhoz való használatához hozzájárul.

Felkéri a  Basalt-Középkő Kőbányák Kft.-t /székhely: Uzsa Lázhegy u. 1./ , mivel rendelkezik megfelelő 
technikai háttérrel, hogy  a tulajdonában lévő Balatonrendes   0139 hrsz-ú ingatlanról a hulladékot 
deponálja át  térítésmentesen Balatonrendes Község Önkormányzat tulajdonában lévő 0237/2 hrsz-ú 
ingatlanra. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő:  2010. július 31.       
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2. Balatonrendes községben lévő hulladéklerakóval szemben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,   
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által indított eljárások vonatkozásában döntéshozatal. 

Takács Ferenc polgármester   Tárgyi anyagot a képviselők megkapták. 

Kuti Istvánné képviselő  Miért szükséges az, hogy egy bezárt szeméttelep rendelkezzen engedéllyel?
Más szeméttelepre van-e ennyi előírás? 

Sütő Árpád műszaki előadó  Ezek az előírások minden szeméttelepre vonatkoznak. A rekultivációba is ugyanúgy 
előírják a vizsgálatokat. 

Kuti Istvánné képviselő  A Környezetvédelmi Felügyelőség felé méltányossági kérelmet kellene benyújtani az 
önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel.

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy kérjenek időpontot a Felügyelőségtől a tárgyalásra. 

Javasolja, hogy a polgármester a  Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel egyeztessen a  7353/10. és 15880/2010. ügyszámú eljárásokban.  
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

62/2010. /VI. 18./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel egyeztessen a  7353/10. és 15880/2010. 
ügyszámú eljárásokban, valamint kérje az egyeztetésig az eljárások felfüggesztését. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő:  2010.  június 25.      

Takács Ferenc polgármester 
Javasolja, hogy az Agruniver Holding Kft. ajánlatát fogadják el  285.000 Ft+Áfa összegben. Kéri a testület 
szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

63/2010. /VI. 18./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agruniver Holding Kft. /székhely: 2100 
Gödöllő, Ganz Á. u. 2. / ajánlatát  285.000 Ft + Áfa összegben elfogadja az alábbi munkálatok elvégzésére:

- csurgalékvíz tározó műtárgy tömörségi vizsgálata, dokumentálása és vízminta vétele és vizsgálata.
- gázfigyelőkút mintavételezése és bevizsgálása. 
- felszín alatti vízfigyelő kutak mintázása. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő:  2010. június 25.      
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3. Balatonrendes Község Önkormányzat hitelfelvétele.  

Takács Ferenc polgármester   Az önkormányzat pénzügyi helyzete  2010. június 16-án:  5.876.246 Ft. 
Kötelezettségvállalások összege:  2.274.299 Ft. 
A kimutatott pénzkészletből a környezetvédelmi számlán és a víziközmű számlán nyilvántartott egyenlegek csak 
adott feladatra használhatók fel, tehát nem szabadon felhasználható. A kötelezettségvállalások között nem szerepel 
a napi működéshez szükséges dologi kiadások, közüzemi számlák, körjegyzőségnek átadott pénzeszköz, szociális 
juttatások, szemétszállítás díja, munkabérek és tiszteletdíjak kifizetése, amelynek összege 1 hónapon belük kb. 
1.500 e. Ft kiadást jelent. Ennek okán hitelfelvétel szükséges, amelyhez a hivatal három pénzintézetet keresett meg, 
de ajánlat még csak a Badacsonytomaji Takarékszövetkezettől érkezett, mely testületi tagok részére kiosztásra 
került. 
A következő ülésre az anyagi gondok megoldására terjesszék napirendre a 2,7 hektáros terület hasznosításának 
lehetőségét. 

Fuchs Henrik alpolgármester  A következő ülésre a hivatal készítsen egy adó- és értékbizonyítványt. 

4.      Egyes kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelettervezet tárgyalása.  

Takács Ferenc polgármester  A zárt ülésen a képviselő-testület már egyetértésre jutott abban, hogy tárgyi 
napirendet nem a mai rendkívüli ülésen, hanem a soron következő rendes ülésen tárgyalja. 

Az ülést  20.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita  Takács Ferenc  
tanácsos polgármester 
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