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

Ikt.szám:  B- 6-51 /2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  május  26.-  i   nyilvános  
ülésén, a balatonrendesi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:     Fuchs Henrik  polgármester
   Kuti Istvánné  alpolgármester  

                             Csabáné Varga Anikó képviselő  
                             Piros Zita  képviselő 

   Perger János képviselő
   

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző  
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez. 

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

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló  3/2011. /I. 31./ rendeletének módosítása.  

2.  Falunap előkészítése.
3.  Vízkár elhárítási terv elfogadása.
4. Salföld község csatlakozása a Révfülöpi védőnői körzethez ügyben hozzájáruló nyilatkozat adása.
5. Tatay Sándor Általános Iskola nyílt napokra támogatási kérelme.
6.  Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási  Szerződésének és az 

ehhez kapcsolódó Általános Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadása.
7. Révfülöp és  Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

létrehozásáról szóló Megállapodás  és Alapító Okirat módosítása. 
8. Aktuális ügyek. 

Fuchs Henrik polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

60/2011. (V. 26.)  Kt.  határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  május  26-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
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1. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló  3/2011. /I. 31./ rendeletének módosítása.  

2.  Falunap előkészítése.
3.  Vízkár elhárítási terv elfogadása.
4. Salföld község csatlakozása a Révfülöpi védőnői körzethez ügyben hozzájáruló nyilatkozat adása.
5. Tatay Sándor Általános Iskola nyílt napokra támogatási kérelme.
6.  Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási  Szerződésének és az 

ehhez kapcsolódó Általános Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadása.
7. Révfülöp és  Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

létrehozásáról szóló Megállapodás  és Alapító Okirat módosítása. 
8. Aktuális ügyek. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési   
Szabályzatról szóló  3/2011. /I. 31./ rendeletének módosítása.  

Fuchs Henrik polgármester
A képviselő-testület 2011.április 28-i ülésén felmerült, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét a 
polgármesteren és a körjegyzőn kívül a képviselő-testület tagjai közül megválasztott hitelesítő is aláírja. 

Fentiek okán  Balatonrendes Önkormányzat  Szervezeti és Működési szabályzatról szóló  3/2011. 
/ I. 31./ rendeletének módosítása szükséges, a  22. §. 3./ bekezdését szükséges kiegészíteni a rendelettervezet 
szerinti  szövegrésszel.

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a Szervezeti  és Működési  Szabályzat 
elfogadásra kerüljön az előterjesztés szerint,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

9/2011. /V. 31./ rendeletét 
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló  3/2011. /I. 31./ rendeletének módosításáról.  /1.sz.mell. / 

Fuchs Henrik polgármester   Az elfogadott rendeletnek megfelelően kijelöli, hogy a mai testületi ülés 
jegyzőkönyvének a hitelesítője Csabáné Varga Anikó képviselő legyen. Kéri a testület szavazását.

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

61/2011. /V. 26./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2011. május 26. i
képviselő-testület ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Csabáné Varga Anikó képviselő. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

2. Falunap előkészítése.  

Fuchs Henrik polgármester
A Képviselő-testülete  elfogadta  a  2011.  évi  rendezvénytervét,  melyben  a 2011.  évi  falunapot  június  24.  -  25. 
napokon tartja meg.
A rendezvényért felelős: Fuchs Henrik polgármester
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A  rendezvény  szervezője  Balatonrendes  Község Önkormányzata és a Civil szervezetek.
A rendezvény a  Kultúrházban, illetve a mellette lévő területen kerül megrendezésre. 
A rendezvény tervezett költsége az Önkormányzat részéről 300.000.-Ft.

Az alapítvány nem vállalja teljes egészében a sátor kifizetését. Még nem teljes egészében tudták megbeszélni, 
mivel az előkészítés most folyik a falunapra. Azokat kéri fel a főzésre, akik az előző évben voltak, ha valaki nem 
tudja vállalni akkor jöhet más személy is. 

3. Vízkár elhárítási terv elfogadása.  

Fuchs Henrik polgármester
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás szerződést kötött a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató 
Bt.-vel  a társulás településeinek települési szintre bontott vízkár elhárítási tervek és polgári védelmi program 
elkészítésére.
A tervek egyeztetési folyamata lezárult, a tervdokumentációkat megküldték a települések részére jóváhagyásra. 
A tervdokumentáció elkészítése az Önkormányzat részéről pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül történt.

Az anyagot mélységében nem tudta átnézni, de több hiba is van benne.  Javasolja, hogy a következő ülésre jobban 
tanulmányozzák át a vízkár elhárítási tervet. 

Kuti Istvánné alpolgármester  A terv a valósághoz közeli állapotot kell, hogy tartalmazzon. 

Perger János képviselő  Ezügyben a koordinátor szerepét elvállalja  a változtatások  tárgyában. 

Fuchs  Henrik  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  következő  ülésre  kigyűjtik  a 
módosításokat amelyekkel nem értenek egyet, aki ezt elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 

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

62/2011. / V. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Varsás  Környezetvédelmi  és  Szolgáltató  Bt 
(8315 Gyenesdiás, Gödörházi  u. 60.) által készített Balatonrendes Község „Vízkár elhárítási  terv polgári 
védelmi program”-ban foglaltakkal nem ért egyet. 

A képviselő-testület a soron következő ülésre kigyűjti azon módosításokat, amelyekkel a vízkár elhárítási 
tervben nem ért egyet. 

Határidő: 2011. június 15.
Felelős Fuchs Henrik polgármester 

4. Salföld község csatlakozása a Révfülöpi védőnői körzethez ügyben hozzájáruló nyilatkozat adása.  

Fuchs Henrik polgármester
Révfülöp  Önkormányzat  megkereste  Önkormányzatunkat  azzal,  hogy Salföld  Önkormányzat  kezdeményezte  a 
révfülöpi  védőnői  körzethez történő csatlakozását.  Tekintettel  arra,  hogy a révfülöpi  védőnői  körzet  működési 
engedélyének módosításához nem elegendő a révfülöpi  képviselő-testület  döntése,  ezért  kérik,  hogy a védőnői 
körzetben lévő Balatonrendes és Ábrahámhegy Önkormányzatok Képviselő-testületei a védőnői körzethez történő 
csatlakozási lehetőségéről döntést hozni szíveskedjenek.
A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  Balatonfüredi,  Balatonalmádi, 
Tapolcai, Sümegi Kistérségi Népegészségügyi  Intézete a 11-2/2011. számú határozatával a Kővágóőrsi védőnői 
körzet  működési  engedélyét  ideiglenesen  2011.  május  31.  napjáig  állapította  meg.  Az  ÁNTSZ Balatonfüredi, 
Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete a 28-7/2010. számon a védőnői körzet módosításához szakmai 
véleményt adott ki, mely alapján figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság összetételét és egészségi 
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állapotát,  a  nagyon  alacsony  pontszámmal  rendelkező Kővágóörsi körzet további működését nem javasolják. A 
védőnői körzetek összevonása jelentene megoldást, mely alapján Kövágóörs és Kékkút részére a köveskáli védőnői 
körzethez, míg Salföld részére a révfülöpi védőnői körzethez való csatlakozást javasolta.
A fent hivatkozott és csatolt szakmai vélemény és működési engedély alapján kezdeményezte a révfülöpi védőnői 
körzethez való csatlakozást Salföld Önkormányzata.
Dr.  Szabó  Tímea  kövágóörsi  körjegyző  tájékoztatása  alapján  a  Kékkúti  és  Kövágóörsi  települések  Köveskáli 
védőnői körzethez történő csatlakozását az ÁNTSZ vezető védőnője addig nem engedélyezi, míg Salföld település 
csatlakozása a révfülöpi védőnői körzethez nem biztosított.

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra bocsátja,  aki támogatja azt, hogy  Salföld település a révfülöpi védőnői 
körzethez csatlakozzon és ezt  elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 

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

63/2011. / V. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kővágóörsi védőnői körzet megszűnése okán és 
az  ÁNTSZ Balatonfüredi,  Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi  kistérségi  Intézetének állásfoglalása  alapján 
hozzájárul Salföld település révfülöpi védőnői körzethez történő csatlakozásához. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

5. Tatay Sándor Általános Iskola nyílt napokra támogatási kérelme.  

Fuchs Henrik polgármester
Balatonrendes Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a Tatay Sándor Általános Iskolát.
Az Önkormányzat a 2011. költségvetési rendeletébe 265.000.- Ft keretet biztosít alapítványok, egyesületek és civil 
szervezetek támogatására, amelyből 150.000.- Ft került eddig kifizetésre.
Az önkormányzat jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé támogatás nyújtását. 

Fuchs  Henrik  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  Tatay  Sándor  általános  iskolát 
támogassák,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

64/2011. / V. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tatay  Sándor  Közös  Fenntartású  Általános 
Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.) kérelmét megismerve, döntése szerint nem áll módjában, anyagi 
támogatásban részesíteni, tekintettel az Önkormányzat szűkös költségvetésére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

6. Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási  Szerződésének és az   
ehhez kapcsolódó Általános Iskola Alapító Okirat módosításának elfogadása.

Fuchs  Henrik  polgármester Révfülöp  Nagyközségi  Polgármesteri  Hivatal  Jegyzője  megküldte  a  Révfülöp  és 
Térsége Intézményirányító  Társulás  Társulási  Szerződésének és  az  ehhez kapcsolódó Általános Iskola  Alapító 
Okirat módosításának tervezetét melyben további módosítások szükségesek. A képviselők megkapták a Társulás 
Társulási Szerződés módosításának tervezetét, az Általános Iskola Alapító Okirat módosításának tervezetét.
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Fuchs  Henrik  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja  azt,  hogy  a   Révfülöp  és  Térsége 
Intézményirányító  Társulás  Társulási  Szerződése  a  tervezetben  foglalt  tartalommal  elfogadásra  kerüljön   az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

65/2011. / V. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás 
Társulási Szerződését a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: 2011. június 15.

Fuchs Henrik polgármester  Szavazásra bocsátja,  aki támogatja azt, hogy a  Révfülöpi Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítása a tervezetben foglalt tartalommal elfogadásra kerüljön  az kézfeltartással szavazzon. 

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

66/2011. / V. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: 2011. június 15. 

Kurucz Jánosné helyi lakos megjelent az ülésen  10.30 órakor és levelet adott át a képviselő-testület részére .

7. Révfülöp és  Térsége Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás   
létrehozásáról szóló Megállapodás  és Alapító Okirat módosítása. 

Fuchs  Henrik  polgármester Révfülöp  Nagyközség  Polgármesteri  Hivatal  Jegyzője  megküldte  a  Révfülöp  és 
Térsége  Napközi  Otthonos  Óvoda  Intézményfenntartó  Társulás  létrehozásáról  szóló  Megállapodás  és  Alapító 
Okirat  módosításának  anyagát  –  melyet  a  testületi  tagok  megkaptak  -  és  kéri,  hogy  a  társulásban  résztvevő 
önkormányzatok fogadják el. 

A képviselő-testület konszenzusa alapján, a révfülöpi óvoda érvényes  költségvetése hogyan jött  létre,  mivel az 
önkormányzat  részére  tárgyi  ügyben  anyagot  nem  küldtek,  jegyzőkönyveket  sem  küldték  meg,  így  hogyan 
működhetett a társulás. 

Fuchs Henrik polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a   Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és az Alapító Okirat módosítását elnapolják, 
amíg társulás működéséről megfelelő információt nem küldenek,  az kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes  Község Önkormányzat   Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 
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67/2011. / V. 26./  Kt. határozat

Balatonrendes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás és az Alapító Okirat módosítása 
tárgyában, Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatala által küldött megkeresést elnapolja, amíg a 
társulás működéséről tájékoztatást nem nyújtanak.

Balatonrendes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás  működésével kapcsolatos anyagokat nem kapta meg. 

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: folyamatos. 

8. Aktuális ügyek.   

a. / Hulladék szállítással kapcsolatos téma.

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző  A társulás  elnöke tájékoztatást  küldött  arról,  hogy a  próbaüzemet  követően 
rendkívüli  esemény  történt,  a  királyszentistváni  hulladéklerakóban  üzemen  kívül  tűz  keletkezett  és  emiatt 
alkalmatlanná vált  az üzemszerű működésre.  A próbaüzem lezárásának időpontja  2011.  április  30-a volt  és a 
próbaüzemet  lezáró jegyzőkönyvben az került  rögzítésre,  hogy az átadás-átvételi  igazolás feltételeit  vállalkozó 
2011.  április  30-án  teljesítette.  A  kisebb  hibák  kijavítását  a  felek  külön  jegyzőkönyvben  rögzítik,  amelyet  a 
vállalkozó  2011. június 30-ig elvégez. Mivel a működőképességet biztosító teljes helyreállításig a megvalósított 
rendszer üzemeltetése akadályba  ütközik, ezért a közszolgáltatási szerződésben rögzített díjak bevezetésére nem 
kerül sor.

Fuchs Henrik polgármester  Tájékoztatja a testületet arról, hogy a  konzorcium kiküldte a három árképzést emiatt is 
válaszolt nekik, mivel megint úgy küldték ki, hogy önkormányzati számlázás esetén és Remondis által történő 
számlázás esetén ekkor magasabb. A végösszeg sem egyezett, továbbá mindegyik űrmértéknél különböző díjban 
szerepelt a számlázás összege. A levélben leírta, hogy ez támadható. A Remondis érvényesíteni akarja az 
alapdíjban is és a hulladékdíjban is. Aki szünetelteti annak is kell számlát küldeni. Miért kerül különböző 
összegekben a különböző űrmértékek számlázása, erre a mai napig nem kapott választ. A számlázási díj csak az 
alapdíjban érvényesíthető. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző Telefonon  tájékoztatta  a  Remondis  Kft,  hogy  a  lomtalanítás  amelyet  az 
önkormányzatnak 50 %-ban kellett volna megtérítenie, mivel leégett a hulladéklerakó így 100 %-ban ki kell fizetni. 
Ennek okán több környékbeli községben nem lesz lomtalanítás, így félő, hogy sok hulladékot hoznak ide.  

Kuti Istvánné alpolgármester   A Remondis Kft. vállalta a lomtalanítás 50 %-os megtérítését,  az önkormányzat 
nem köteles 100 %-ot fizetni a lomtalanításért. 

Kuti Istvánné alpolgármester  Akkor el marad a lomtalanítás és ki kell plakátolni a faluban, hogy a Remondis Kft. 
miatt történt az egész és be kell perelni őket, mivel nem tartják az eredeti megállapodást. Ha egyszer valamit leírt 
akkor az van érvényben. Külön megállapodást nem ír alá az önkormányzat felhívják a figyelmét arra, hogy ez nem 
korrekt üzleti lépés és megszegi a szerződést. 

Fuchs Henrik polgármester  Benne van a konzorciumi szerződésben, hogy a próbaüzem leteltével életbe lép a 
konzorciumi szerződés, megszünt a Remondis Kft-vel fennálló szerződés. 
A konzorciumi szerződésben évi egy ingyenes lomtalanítás szerepel. A 10 konténernek az űrítése 250.000 Ft-ba 
kerülne. Erről már a lakosságot ki is értesítették. 
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Fuchs Henrik polgármester Felolvassa  Kurucz Jánosné levelét,  amelyet  a testületi ülés alatt  adott  be, melyben 
leírja, hogy:  mi a célja a 19/2010. /XII. 23./ önkormányzati rendeletnek. Azt megértettük amikor a szeméttelep 
haszna az önkormányzatnál maradt, de azt nem értjük miért juttatják a rendeletükkel el nem végzett munka után 
jövedelemhez a Remondis Kft-t. A többi községben, városban lehet igazolni, ha nem laknak az ingatlanban, / víz, 
gáz,  villany /  óraállásokkal  és ebben az esetben csak rendelkezésre állási  díjat  számláz a Remondis.  Az önök 
testülete  mintha  az  állampolgárok  ellen  dolgozna.  A  kézhezkapott  értesítő  szerint  60  literes  edényt  is  lehet 
választani, de a Remondis  árukapcsolással arra kényszeríti a lakókat, hogy tőlük vásároljanak, csak akkor számláz 
60 l-es edényre.  Kéri továbbá a nyaralótulajdonosok nevében aki ide van bejelentve állandó lakosnak, hogy az 
önkormányzat a rendeletén változtasson. 
Véleménye  szerint  Kurucz Jánosné nem tájékozódott  kellőképpen az önkormányzat  rendeletéről,  a  rendeletben 
szerepel ha valaki nem lakja az ingatlant és ezt igazolja akkor nem kell fizetni. 

A Remondis  Kft.  mindenkinek a kérését  figyelmen kívül  hagyja  aki  kérelmezi  a kisebb űrmértéket,  azt 
válaszolja, hogy nincs rá lehetőség mindenkinek 120 liter után kell fizetni. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A Remondis Kft-ra nézve az önkormányzat helyi rendelete kötelező. A kötelező 
közszolgáltató a Remondis Kft. és az önkormányzat szervezi meg a közszolgáltatást, melyre rendeletet alkot. A 
kötelező közszolgáltatást az önkormányzat rendelete rendezi, a rendeletet a szolgáltató nem bírálhatja felül. A 
rendeletben foglaltakat végrehajtja és amennyiben indokolt és igazolt plussz költsége keletkezik azt az 
önkormányzat felé bizonyos esetekben érvényesíti. Bemutatja az önkormányzatnak a jogos igényeit, amennyiben 
az önkormányzat nem fogadja el, peres uton kikényszerítheti, mint kötelező közszolgáltatást végző.  

Fuchs  Henrik  polgármester    A  Remondis  Kft.  figyelmét  fel  kellene  hívni,  mivel  a  lakosságot  úgy 
tájékoztatta, hogy nem választhatnak a gyűjtőedény űrméret között és a szolgáltatás nem szüneteltethető. 
A Remondis Kft. tartsa be az önkormányzat 2011. január 1-től érvényben lévő rendeletét. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A levélbe javasolja beleírni, hogy az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, 
hogy erről tudomása legyen a Remondis Kft-nek. 

Fuchs  Henrik  polgármester  Javasolja,   írjanak  levelet  a  Remondis  Kft-nek,  hogy  a  lakosságot  ne 
tájékoztassák félre és tartsák be az önkormányzat  rendeletét.   A levelet a lakosságnak is eljuttatják és a 
honlapon is megjelentetik. 
Továbbá a fent elhangzottakra figyelemmel javasolja, hogy az 56/2011./ IV. 28. /  határozatukat vonják vissza, 
amelyben a lomtalanításról döntöttek. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  hívják  fel  a  Remondis  Kft-nek  a  figyelmét   az  önkormányzat 
köztisztaságról szóló rendeletének betartására, valamint az 56/2011. /IV. 28. / határozatukat vonják vissza, aki ezt 
elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 

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

68/2011. / V. 26./  Kt. határozat 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhívja  a  Remondis  Tapolca  Kft. 
figyelmét,   az  önkormányzat  köztisztaságról  és  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatásról  szóló 
19/2010. /XII. 23./

rendeletének betartására, melyről  a lakosságot is tájékoztatni kívánja.

A képviselő-testület az 56/2011. /IV. 28. / Kt. határozatát visszavonja, melyben döntött  a községben 
lomtalanítás időpontjáról.  

Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

7



b./      Magyar Posta Zrt. tájékoztatása.   

Fuchs  Henrik  polgármester   Megvizsgálta  a  posta  az  önkormányzat  kérését,  hogy  Balatonrendes  és 
Kővágóörs-Pálkövei rész mobilpostai ellátását a Tapolca 1. posta végezze. Felolvassa a Magyar Posta Zrt. 
levelét. 
     Javasolták,  hogy  a  Balatonrendesre  címzett  önkormányzati  küldemények  Ábrahámhegyen  történő 
kézbesítése érdekében a polgármester úr az utánküldés szolgáltatást vegye igénybe. 
     A levélben nem az önkormányzat kérése válaszoltak. 

Soltész Attila címzetes főjegyző   Az önkormányzat  jogszabályi  hivatkozással bizonyos feltételek esetén 
most újra kezdeményezheti a posta állandó visszaállítását. 

Kuti Istvánné alpolgármester  A Magyar Posta állítsa vissza a helyi postahivatalt, ha van rá lehetőség. 

Fuchs Henrik polgármester  Az önkormányzat a helyi posta épületében a felmerülő rezsi költségeket vállalta, 
még  érvényben  van  ez  a  döntésünk.  A  postának  ingyen  bérbe  odaadták  az  épületet,  ennek  ellenére 
megszüntették a postát. Ha működne nagy forgalma lenne, mivel főútvonal mellett van. Május 23-án még 
nem tudják, hogy a postát kinyítják-e, így mikor fog erről értesülni a lakosság. 
A törvény lehetővé teszi a helyi postahivatal visszaállítását javasolja, hogy ezt kezdeményezzék. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal. hogy a Magyar Posta Zrt.-nél kezdeményezzék a helyi postahivatal 
visszaállítását, aki ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon. 

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

  69/2011. /V. 26./  Kt. határozat 

  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kezdeményezi  a  Magyar  Posta 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság /  székhely: 1138 Budapest,  Dunavirág u.  2-6./  felé,  hogy 
Balatonrendes településen a helyi postahivatalt állítsa vissza, melyre törvény biztosít lehetőséget. 
 
  Felelős: Fuchs Henrik polgármester 
  Határidő: 2011. június 15.

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést  11.00 órakor bezárja. 

Tájékoztató a zárt ülésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes 270/5 hrsz-ú ingatlant értékesíteni 
kívánja 1.900 Ft/m2 áron, figyelembe véve   a hivatal által adott tájékoztatást a Balatonrendesen közművel ellátott 
beépítetlen területek forgalmi értékére vonatkozóan.  

A képviselő-testület tájékoztatást kapott a körjegyző teljesítményértékeléséről, mivel a  köztisztviselők jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  34.  –  36.  §-ban  foglaltak  alapján  a  köztisztviselő  munkateljesítményét 
munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott 

teljesítménykövetelmények  alapján a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  évente mérlegelési  jogkörében eljárva 
értékeli.

Az  Önkormányzat  a  Hanomag kompaktor munkagépet értékesíti a HOTIMIX  Kereskedelmi  Kommunális és 
Szolgáltató Kft.  részére. 
A képviselő-testület  értékesítési árként a bruttó  1.750.000 Ft összeget fogadja el. 
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A Balatonrendes 0240 hrsz-ú ingatlan tekintetében az önkormányzat az elbirtoklástól eláll, amennyiben a 
szeméttelep rekultivációjának befejezéséig az ingatlan tulajdonosa szolgalmi jogot biztosít az önkormányzat 
részére. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Csabáné Varga Anikó képviselő 
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