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

Ikt.szám:  B- 21-99/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  október
28-i  nyilvános   ülésén,  a  Balatonrendesi  Polgármesteri  Iroda  hivatali 
helyiségében. 

Jelen vannak:            Fuchs Henrik  polgármester 
 Csabáné Varga Anikó képviselő  

 Kuti Istvánné képviselő 
 Piros Zita  képviselő 
 Perger János képviselő  11.05 órakor érkezett 

Meghívottak:   Soltész Attila  címzetes főjegyző 
               Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

        DRV Zrt. részéről:  Pribelszki Erzsébet
        

Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  9.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendi pontjait: 

1. A helyi adókról szóló  4/2010. /III. 8. / rendelet módosítása. 
2. Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzat 

vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodásról  szóló   16/2009.  /X.  09./ 
rendeletének módosításáról. 

3. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2006. /X. 25./ rendelet.
4. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 2011. év vonatkozásában. 
5. Jelentés a 2010. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. 
6. Szennyvízhálózat eszközhasználati díj megállapodás módosítása. 
7. Aktuális ügyek. 

Tájékoztató
8.     A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 
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Fuchs Henrik polgármester:    javasolja, mivel a DRV Zrt. részéről   jelen van Pribelszki 
Erzsébet önkormányzati referens, így az ülést a szennyvízhálózat eszközhasználati díj 
megállapodás módosítása napirenddel kezdjék. 

A  képviselő-testület  a  napirendi  pontok  tárgyalásával   5  igen  szavazattal 
egyetértett. 

1. Szennyvízhálózat eszközhasználati díj megállapodás módosítása.   

Fuchs  Henrik  polgármester  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  és  a  DRV  Zrt. 
között 2007. január 11 napján üzemeltetési  szerződés jött létre a szennyvízcsatorna 
hálózat vonatkozásában.
A szerződés mellékletét  képezi  a rendszer  használatáért a szolgáltató által  fizetett 
eszközhasználati díj, mely 2007 év óta nem került módosításra a díj Ábrahámhegy és 
Balatonrendes Községekben a legalacsonyabb.
Az eszközhasználati díj a 2011 évi díj megállapításához elengedhetetlen.
A díj szerves részét képezi a költségeknek, melyet a fogyasztók fizetnek meg részben.
Az  Önkormányzatnak  a  használatért  kapott  díjat  a  szennyvízcsatorna  hálózat 
fejlesztésére,  rekonstrukciójára  használhatja  fel,  melyet  az  Önkormányzat  szinte 
minden  eddigi  évben  megtett,  ezen  összeg  nagy  részét  szivattyú  javításra  és 
karbantartásra használta fel.
A  víz  és  szennyvízcsatorna  szolgáltatás  díjra  a  Magyar  Állam  egy  az  általa 
megállapított díj érték feletti részre támogatást nyújt.
A 2010 évben a Balatonrendes Községben a víz és csatornadíj együttesen: 1036 Ft 
(nettó)
A 2010 évi megállapított támogatási küszöbérték: 985 Ft (nettó)
A köbméterenként nyújtott állami támogatás:51 Ft (nettó)
A küszöbértéket  minden  évben jelentősen emelkedik,  így  lehetséges  hogy 2011 
évben Balatonrendes kiszorulhat  a támogatottak köréből. 
Amennyiben az eszközhasználati díj emelésre kerül úgy a lakosság fizetheti meg az 
emelt díjat attól függően, hogy milyen támogatási küszöbérték kerül megállapításra 
2011 évre vonatkozóan.
Ha  az  Önkormányzat  nem  emel  eszközhasználati  díjat,  akkor  szinte  biztosra 
mondható, hogy a küszöbérték alatt fog a díj kialakulni. 
Elmondja, hogy valamilyen összegű emelés szükséges, 10 Ft-ot javasol. 
Átadja  a  szót  a  DRV  Zrt-ről  részéről  megjelent  Pribelszki  Erzsébet  önkormányzati 
referensnek. 

Pribelszki  Erzsébet:  Balatonrendes  község  esetében  a  rendszer  önkormányzati 
tulajdonban  van.  Mindenképpen  szükséges  módosítani  az  összeget,  hogy  a 
továbbiakban  fedezetet  biztosítson  az  esetlegesen  felmerülő  karbantartások, 
javítások költségeire. 

Soltész  Attila címzetes  főjegyző: kérdezi  a DRV Zrt. képviselőjétől,  hogy a DRV Zrt. 
vezetősége ellen indított eljárás milyen stádiumban van. 

Pribelszki Erzsébet: elmondja, hogy az eljárásról nincsenek információi. 

Csabáné  Varga  Anikó  képviselő: a  vízdíj  nagyon  magas  és  komoly  terhet  ró  a 
lakosságra. 
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Pribelszki Erzsébet: locsolási kedvezmény igénybevételére van lehetőség. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: kérdezi a DRV megjelent képviselőjétől, hogy más 
községekben milyen összeg a szélső érték. 

Pribelszki Erzsébet: 30 Ft-os nem jellemző, ez az összeg nagyon alacsonynak számít. 

Fuchs  Henrik  polgármester: abban  az  esetben,  ha  letelepítésre  kerülnek  a  házi 
átemelők akkor már ezen összeg nem fogja fedezni a kiadásokat. 

Kuti Istvánné alpolgármester: Kérdezi, hogy jelenleg hány darab házi átemelőt kell  
karbantartani. 

Fuchs Henrik polgármester: egy átemelő került beépítésre, a tervekben még kettő 
átemelő elhelyezése szerepel. Amennyiben mindhárom házi átemelő működni fog, 
úgy a karbantartására a teljes díj alig lesz elég. 
Kéri a DRV Zrt. képviselőjét, hogy nyújtson tájékoztatást a középértékekről. 

Pribelszki  Erzsébet: jelenleg  nem  áll  rendelkezésére  ezzel  kapcsolatban 
dokumentáció, de email útján továbbítja. 

Fuchs Henrik polgármester:  az akkori megállapodásban szereplő 30 Ft/m3 cca. évi 
400.000 Ft-ot jelentett az önkormányzat számára, mára ez az összeg megközelítőleg 
a felére  csökkent.  Ezért  abban az  esetben, ha tartani  szeretnénk a 400.000  Ft-os 
szintet, kénytelenek vagyunk az összeget  60 Ft-ra módosítani. Ez  az összeg még 
mindig nem a magasabb eszközhasználati díj kategóriába tartozik. 
A  megállapodásban   szereplő  összeg  az  elmúlt  évek  során  nem  került 
aktualizálásra, ezért kerülhettünk ebbe a helyzetbe, hogy most azonnal a duplájára 
szükséges  emelni  az  összeget.  Ezért  javaslom  az  eszközhasználati  díjat  60  Ft/m3 
összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

104/2010. /X.  28. / Kt. határozatot  
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Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  DRV  Zrt-vel 
(8600  Siófok  Tanácsház  u.  7)   2007  január  11-én  kötött  „Balatonrendes 
Község  önkormányzati  tulajdonú  szennyvízelvezető  rendszerének 
üzemeltetése  az  Üzemeltetési  Szerződés  területi  hatály  a  fogyasztói 
csatlakozónál  a  szabadáramlású,  gravitációs  tisztítóaknás  illetve  a 
kényszer  áramoltatású,  házi  szennyvízátemelővel  üzemelő  átemelő 
szivattyút  befogadó  gyűjtőtartályos  becsatlakozások  esetében  is 
egységesen a kilépő közműhálózat felőli  csatlakozócsonk torkolati  éléig 
terjed.  Tehát  nem  terjed  ki  az  üzemeltetési  kötelezettség  sem a  tisztító 
aknák sem a házi szennyvízátemelő művek tisztítására javítására” tárgyú 
szerződés mellékletét képező eszközhasználati megállapodás 1 pontjában 
szereplő 30 Ft/m3 eszközhasználati díjat 2011 január 1-i hatállyal  60 Ft-ra 
kívánja módosítani.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  fenti  megállapodás 
módosítás aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik  polgármester 
Határidő: 2010. október  31.

2. A helyi adókról szóló  4/2010. /III. 8. / rendelet módosítása.   

Fuchs Henrik polgármester   
2011. január 1.napjától az Országgyűlés módosította a helyi adókról  szóló 1990.évi 
C.  törvényt.  Ezáltal  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  helyi  adókról  szóló 
rendeletét is felül kell vizsgálni, mert több pontját is érinti a változás.
2011. január 1. napjától megszűnik a lehetősége annak, hogy az Önkormányzat a 
hétvégi  házak,  üdülő  és  nyaraló  épületek  után  idegenforgalmi  adó  fizetési 
kötelezettséget állapítson meg.
A hatályban lévő 4/2010.  (III.08.)  számú helyi  adókról  szóló  rendelet  módosítással 
érintett pontjait az alábbiak:
18.§  (1)  b)  pontja  az  építmény  utáni  idegenforgalmi  adó  megszüntetése  miatt 
törlésre kerül.
18.§  (2)  bekezdése  az  építmény  utáni  idegenforgalmi  adó  megszüntetése  miatt 
törlésre kerül.
19.§  a)  pontja  módosul,  a  70.életévét  betöltött  magánszemély  nem  részesül 
törvényi mentességben.
21.§ az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetés miatt törlésre kerül.
22.§ b) az építmény utáni idegenforgalmi adó megszüntetés miatt törlésre kerül.
23.§ b) pontja az építmény utáni idegenforgalmi  adó megszüntetés miatt törlésre 
kerül.
Adóemelésnél  mindig fontos szempont a postaköltség kérdése, véleménye szerint 
most érdemes az adó összegét módosítani, mivel mindenképpen értesítést kapnak 
az  adóalanyok  az  idegenforgalmi  adó  épület  után  fizetendő  részének  a 
megszüntetése okán. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: a jogszabály előírja a rendelet módosítást, a testület 
novemberi  ülésén  is  módosíthatja  a  rendeletet,  a  kiértesítések  csak  2011. 
januárjában történnek meg. 
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Kuti  Istvánné  alpolgármester: véleménye  szerint  az  adóemelést  jobban  át  kell 
gondolni,  semmiképpen  nem  javasolja  ezen  ülés  keretében  a  módosítás 
elfogadását. 

Soltész Attila címzetes főjegyző: az előterjesztés az adóalanyok számát  és a várható 
postaköltség figyelembevételével készült el. 

Kuti  Istvánné alpolgármester: észrevételként  elmondja,  hogy  a község  honlapján 
ezen napirendhez tartozó előterjesztés nem volt  feltüntetve, több üdülőtulajdonos 
kereste  telefonon,  hogy  mi  a  szándéka  a  testületnek  az  adómértékekkel 
kapcsolatosan. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző: a  hivatal  felveszi  a  kapcsolatot  a  honlap 
karbantartójával és tisztázza a mulasztást. 
Javasolja  a testületnek,  hogy  az  adómentességi  pontokat  is  tanulmányozzák  át, 
hogy a jövőben maradjanak-e kedvezmények beépítve a rendeletben. 

Fuchs  Henrik  polgármester: javasolja  a  képviselő-testület  tagjainak,  hogy   a 
következő ülés időpontjáig gondolják át az adóemelés kérdését és a november 25-i 
ülésre napolják el a rendelet megalkotását. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi

105/2010. /X.  28. / Kt. határozatot  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010. (III. 08.) 
számú helyi  adókról  szóló rendeletének  felülvizsgálatát  és  módosítását  a 
2010. november 25-i ülésére elnapolja. 

Határidő: 2010. november 25.
Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 

3. Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzat   
vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodásról  szóló   16/2009.  /X.  09./ 
rendeletének módosításáról. 

Fuchs Henrik polgármester 
A rendelet módosítására az ingatlanokban, a rendelet mellékletében bekövetkezett 
változások miatt van szükség, melyek az alábbiak:
Balatonrendes Község Önkormányzata és a Jakab Család közötti szerződés alapján 
a belterületbe vonás miatt az ingatlanok új belterületi helyrajzi számot kaptak, így a 
mellékletben  törlésre  kerül  a  0169/7  és  0169/8  hrsz.  A  270/3  és  270/4  hrsz  az 
átalakítás miatt felvezetve a mellékletbe.
A Hullám utcai 2,7 hektáros ingatlan belterületbe vonása is megtörtént az új helyrajzi 
számok szerepelnek a mellékelt rendelet tervezetben, mely hrsz-ok a 212/4 és 212/5 
hrsz-ú ingatlanok.
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A Panoráma utca Önkormányzati  tulajdonba került  így  a Balatonrendes 27/1  hrsz 
felvételre kerül a rendelet mellékletébe.
A 017 út egy részének értékesítése miatt az út a forgalomképes vagyontárgyak közül 
visszasorolódik a módosítással a forgalomképtelen vagyontárgyak közé.

Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanok vonatkozásában a rendelet 
módosítását a képviselő-testület fogadja el. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta  az alábbi

11/2010. /X. 29. / r e n d e l e t é t 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról. 
(1. számú melléklet)

 
4. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2006. /X. 25./ rendelet módosítása.   

Fuchs  Henrik  polgármester  :  a  települési  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  rendelet 
jelenleg is érvényben van, véleménye szerint azon módosítani nem szükséges. 

Soltész Attila címzetes főjegyző:  a rendelet megerősítése mindenképpen szükséges. 
Javasolja, mivel a testületben nem működnek bizottságok, hogy a 1. §. (1) 
bekezdésben ezen szövegrész törlésre kerüljön. Jogszabály nem írja elő bizottságok 
létrehozását. 

Fuchs Henrik polgármester: javasolja, hogy a korábban érvényben lévő rendeletben 
a bizottságokra vonatkozó rész törlését és a rendelet további részének változatlan 
formában történő elfogadását. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta  az alábbi

12/2010. /X. 29./ r e n d e l e t é t 
A települési képviselők tiszteletdíjáról. 
(2. számú melléklet) 

5. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 2011. év vonatkozásában.   

Fuchs Henrik polgármester 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. törvény  92.§ (6) bekezdése alapján 
a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőri tervet a képviselő testületnek 
az előző év november 15-éig kell jóváhagynia. 

6



Ennek  megfelelően  a  Képviselő-testületnek  szükséges  állást  foglalni  a  2011.  év 
Balatonrendes  Község  Önkormányzatát  érintő  belső  ellenőrzési  ütemtervének 
tartalmát illetően.
A Körjegyzőség  hivatala  az  elmúlt  évek  gyakorlatának  megfelelően  egyeztetést 
kezdeményezett  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulásának 
(továbbiakban: Kistérség) belső ellenőrével Kövessiné Müller Katalinnal.
Javaslom, hogy a Helyi adók könyvvezetésének ellenőrzése valamint a 2010. évről 
elmaradt  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  szennyvízcsatorna  III.  ütem 
beruházásának ellenőrzését. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző:  az  előterjesztés  elkészítése  után  a  Belső  Ellenőr 
Hölggyel egyeztetést folytatott, mivel a csatorna társulás ebben az évben befejezte 
működését  és  a  III.  ütem  is  megvalósításra  került,  ezért  kérte,  hogy  a  csatorna 
beruházás ellenőrzése még ebben az évben történjen meg. A Belső Ellenőr személyi 
kérdésekkel  indokolta  az  áthúzódást  a  2011.  évre,   majd  további  egyeztetést 
követően  vállalta,  hogy  a  2010-es  évben  megtörténik  a  csatorna  beruházás 
vizsgálata is. A 2011-es évben pedig a helyi adók ellenőrzését fogja végezni. 

Fuchs  Henrik  polgármester: a  Körjegyző  Úr  által  elmondottak  ismeretében  kéri  a 
testület szavazását a 2011.  évre vonatkozó belső ellenőrzési  ütemterv  elfogadása 
tárgyában. 

Balatonrendes Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta  az alábbi

106/2010. /X. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  évre 
vonatkozóan a belső ellenőrzési ütemtervet az alábbiak szerint fogadja el:

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  2011.  évben  helyi  adó 
könyvvezetésének ellenőrzése.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: 2010. november 15.

6. Jelentés a 2010. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.   

Fuchs Henrik polgármester    
Az  önkormányzat    Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  16.  §.  1./bekezdése 
alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján  dönt   lejárt 
határidejű határozatokról  szóló jelentés elfogadásáról. A  2010. 
III. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen 
előterjesztés  1.  sz.  mellékletét  képezi,  melyből  megállapítható,  hogy  a 
határozatokban foglalt döntések végrehajtása határidőben megtörtént. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testület szavazását. 
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Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

107/2010. /X.  28. / Kt. határozatot  

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat 
Szervezeti és Működési  Szabályzatának  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2010. 
III. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

7. Aktuális ügyek.   

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja a Rendesi Élet havi önkormányzati tájékoztató 
megszüntetését. A Rendesi  Lapok továbbra is évi kettő alkalommal  jelenjen meg. 
Véleménye szerint nincs szükség a Rendesi  Életre.  A Rendesi  Lapok elkészítéséhez 
kéri a testületi tagok segítségét. 

Kuti Istvánné alpolgármester: véleménye szerint a fél  éves megjelenés kevés lesz, 
jelenjen  meg negyedévente és hozzanak létre egy olvasói fórumot. 

Piros Zita képviselő: elmondja, hogy az olvasói  fórum bevezetésével  a helyi  újság 
politikai lappá alakulna át. 

Fuchs Henrik polgármester: véleménye szerint elég az évi kettő megjelenés, minden 
rendezvényről, fontosabb lakosságot érintő kérdésekről szórólapokat kapnak a helyi 
lakók. 

Kuti Istvánné alpolgármester: próbálja meg a testület a féléves megjelentetést és 
amennyiben igény mutatkozik, akkor módosítsanak a megjelenésen. 

Fuchs  Henrik  polgármester: megadja  a  szót  Gáspár  István  balatonrendesi  lakos 
részére. 

Gáspár István: polgármesteri  idejéből  nagyon jól  tudja, hogy az újság megírása a 
polgármester  feladata,  mivel  abban  az  időben  az  volt  a  gyakorlat,  hogy  a 
képviselők nem írtak újságcikket. Tud javasolni olyan személyt, fia személyében,  aki 
az újság szerkesztésében segítheti a testület munkáját.

Fuchs Henrik polgármester: megköszöni a felajánlott segítséget. 

Soltész  Attila címzetes  főjegyző:  javasolja, hogy a képviselő-testület  jelölje  meg a 
felelős szerkesztő és kiadó nevét. 

Fuchs Henrik polgármester: felelős szerkesztőként javasolja feltüntetni Balatonrendes 
Község Önkormányzat Képviselő-testületét, felelős kiadónak pedig a polgármester 
személyét. 
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Perger János képviselő 11.05 órakor megérkezik. A testület létszáma 5 főre változik. 

Fuchs  Henrik  polgármester:   kéri  a  testület  szavazását  a  Rendesi  Élet  című  havi 
tájékoztató 2010. november 1-től történő megszüntetésére vonatkozóan. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  nélkül és  1 tartózkodással  meghozta az alábbi

108/2010. /X.  28. / Kt. határozatot  

       Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendesi Élet 
című havi tájékoztatót 2010. november 1-től megszünteti. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. november 1. 

Fuchs Henrik polgármester:   kéri  a képviselő-testület szavazását arra vonatkozóan, 
hogy a Rendesi Lapokban felelős szerkesztőként jelöljék meg:  Balatonrendes Község 
Önkormányzat  Képviselő-testületét,  illetve  felelős  kiadóként:  Fuchs  Henrik 
polgármestert.

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  nélkül és 1  tartózkodással meghozta az alábbi

109/2010. /X.  28. / Kt. határozatot  

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Rendesi  Lapok 
című  újság  vonatkozásában  2010.  november  1.  napjától   az  alábbi 
módosításokat hagyja jóvá: 

Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó: Fuchs Henrik polgármester. 

Határidő: 2010. november 1. 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester

Kuti  Istvánné  alpolgármester:   elmondja,   hogy  a  Csapás  utca  Panoráma  utca 
kereszteződésében rendszeresen minden héten nagyobb mennyiségű hulladék van 
elhelyezve. Továbbá kéri, hogy a Fő utcai csőtörésből adódó úthelyreállítás a lehető 
legrövidebb időn belül történjen meg. 
Észrevételezi a kultúrház oldalán lévő hirdetőtábla ajtajának állapotát. 

Fuchs Henrik polgármester: a Csapás - Panoráma utcai hulladékot rendszeresen a 
dolgozók szedik össze, származási helyét még sajnos nem sikerült felderíteni. 
 A  csőtörésekből  adódó  úthibák  kijavítására  kéri,  hogy  a  Körjegyzőség  írásban 
szólítsa  fel  a  DRV  Zrt-t.  A hirdetőtábla  üvegének  cseréje  a  kultúrház  megrepedt 
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ablaküvegeinek cseréjével együtt történik, melyekre a biztosító számla ellenébe térít 
meg kárt. 

Csabáné  Varga  Anikó  képviselő:    abban  kér  segítséget,  hogy  a  község  lakott 
területein  az éjszakai órákban több vaddisznó jelenik meg és a lakosság fél  ezen 
állatoktól. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző: ismerteti  a  vadkár  eljárás  menetét,  véleménye 
szerint mivel  gyalogosokat veszélyeztetnek a vaddisznók a rendőrségre szükséges 
bejelentést tenni és közlekedési szempontból eljárnak. 

Fuchs Henrik polgármester: javasolja, hogy döntsék el a közmeghallgatás időpontját, 
melyre  már  egy  korábbi  határozat  értelmében  meghívásra  kerülne  a 
vadásztársaság képviselője, hogy a vadkárok ügyében a szükséges intézkedést és 
tájékoztatást megtegye. 
Amennyiben a képviselő-testület tagjainak megfelelő, úgy november 27. 14.00 órát 
javasolja a közmeghallgatás időpontjának. 

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

110/2010. /X.  28. / Kt. határozatot  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 
27-én  14.00  órai  kezdettel  közmeghallgatást  tart,  melynek  napirendje  
az alábbi:

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.
2. Káli-medencei Vadászati Földtulajdonosi Közösség tájékoztatója.
3. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
4. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.
5. Közérdekű kérdések és javaslatok. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2010. november 27. 

Csabáné  Varga  Anikó  képviselő:  EON  által  nyújtott  kedvezménnyel  kapcsolatos 
lehetőségekről szeretne tájékozódni. 

Kuti Istvánné alpolgármester: elmondja, hogy ezen kedvezményt csak az interneten 
keresztül  van  mód  igénybe  venni,  partnerszám  megadása  kötelező,  illetve  az 
szükséges  hozzá,  hogy  az  ügyfél  a  befizetett  díjakkal  ne  legyen  hátralékban. 
Nagyon kevesen tudják igénybe venni ezt a fajta kedvezményt. 
Kérdezi, hogy a Fő utcában lévő kutat megnézték-e. 
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Fuchs  Henrik  polgármester: a  Fő  utcai  és  az  élelmiszerbolt   mögötti  kút  is 
karbantartásra,  illetve  tisztításra  szorul,  mindkettőt  megfelelően  le  kell  fedni. 
Amennyiben lesz rá lehetőség a jövőben a közterületen lévő növények locsolását 
ezekről a kutakról oldják meg. 

Tájékoztató
8.     A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. 

Soltész Attila címzetes főjegyző
A parlagfű elleni  védekezés közigazgatási eljárás, amelyben a közigazgatási szerv 
előírja  az  ügyfél  számára  a  védekezési  kötelezettséget,  illetve  növényvédelmi 
bírságot szab ki, közérdekű védekezést rendel el.
A  települési  önkormányzat  jegyzőjének  növényvédelmi  feladat-  és  hatáskörébe 
tartozik a károsítók, így a parlagfű elleni védekezésre történő kötelezés elrendelése, 
adott esetben a növényvédelmi bírság kiszabása.
Vonatkozó jogszabályok: 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről.
- 194/2008.  /VII. 31./  Korm.  rendelet  az élelmiszerlánc felügyeletével  összefüggő 

bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről. 
- 221/2008.  /VIII.30./  Korm.  rendelet  a  parlagfű  elleni  közérdekű  védekezés 

végrehajtásának,  valamint  az  állami,  illetve  a  közérdekű  védekezés  költségei 
megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól. 

Gyomnövényekkel fertőzött területek első ellenőrzésére 2010. július 5-én került sor. 
A  helyszíni  ellenőrzés  során  a  MÁV  ingatlana   gondozatlan  állapotban  volt, 
telefonon történt megbeszélésre a MÁV illetékese közölte, hogy a területet rendbe 
teszik, utóellenőrzés során, amely július 10-én volt, a rendbetétel megtörtént.  
A 2010. augusztus 2-i bejáráson  allergén gyomos és parlagfüves terület nem volt.

2010.  évben  minden  ingatlantulajdonos  felhívást  kapott  postai  úton,  mely 
részletesen  tartalmazta  a  gondozatlan  telkekkel  kapcsolatos  teendőket  és  a 
kötelezés határidejét, ennek is betudható, hogy gondozatlan terület a községben a 
fentieken kívül nem volt. 

2009.  éviek ellenőrzése:   2010.  augusztus  24-én került  sor  a 2009.  évben gyomos 
területek  ellenőrzésére.  A  községben   8  db  ingatlan  ellenőrzése  során 
megállapításra került, hogy a  2009. évben gondozatlan ingatlanok az idei évben 
rendezettek voltak. 
 
Parlagfű elleni védekezés ellenőrzésének jogkörét külterületen a területileg illetékes 
földhivatal  látja  el.  Az  ingatlantulajdonos  növényvédelmi  kötelezettségének 
elmulasztása  esetén  a  bírság  kiszabását,  illetve  a  védekezést  megyei  Talaj-  és 
Növényvédelmi Szolgálat rendeli el. 

A képviselő-testület a növényvédelmi beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 

Fuchs Henrik polgármester:  Az ülést  13.00  órakor bezárja. 
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k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik  
címzetes főjegyző  polgármester 
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