
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  509-9 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 11 -i
közmeghallgatásáról, a balatonrendesi kultúrházban, Fő utca 1. szám alatt. 

Jelen vannak: 

Fuchs Henrik   polgármester 
Kuti Istvánné   alpolgármester
Csabáné Varga Anikó  képviselő
Perger János   képviselő
Piros Zita   képviselő

Lakosság részéről:  6  fő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
Meghívott: Domonkos Zsolt, törzszászlós 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

(  A  jegyzőkönyv  szerkesztett  jegyzőkönyv,  a  közmeghallgatás    teljes  terjedelmét
hangfelvétel rögzíti.)

Fuchs Henrik, polgármester      Köszönti  a közmeghallgatáson megjelenteket  megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

Javasolja a testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.) Önkormányzati tájékoztatás a lakosság felé
3.) Közérdekű kérdések és javaslatok

Fuchs  Henrik,  polgármester Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  az  elhangzott
napirendi javaslat elfogadásra kerüljön  és ezzel egyetért,  az kézfeltartással szavazzon.

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

1



BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 78/2013. (X. 11.)  HATÁROZATA 

A közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 11-i 
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja :

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2. Önkormányzati tájékoztatás a lakosság felé
3. Közérdekű kérdések és javaslatok

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről  

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri Domonkos Zsolt, törzszászlós urat   a közrendvédelmi
beszámoló megtartására. 

Domonkos Zsolt, törzszászlós    Köszönti a megjelenteket. 
Őt érte a feladat, hogy a beszámolót megtartsa. Tájékoztatójában a 2012. évet fogja értékelni.
Ismerteti  a  jelenlévőkkel  a  rendőrkapitányság  céljait  a  tapolcai  illetékességi  területén.  A
kapitányság  vezetője  fontosnak  tartja  fenntartani  a  közbiztonságot.  A  célkitűzések  között
szerepel a közrend és a közbiztonság megerősítése. A gyalogos szolgálat meglétét fontosnak
tartják és kiemelten kezelik.   Nyáron megerősítést  kaptak a készenléti  rendőrség tagjaitól,
akik besegítettek a munkájukba. A körzeti megbízott rendőr is látott el gyalogos szolgálatot. 
2012.  évben  is  jelentkeztek  az  idegenforgalommal  kapcsolatos  bűncselekmények,
besurranásos lopás, terménylopás,  strandi lopás.  Balatonrendesen nincs strand,  a pálkövei
strand közel van, viszont más településen voltak ilyen bűncselekmények. Ennek elkerülése
érdekében  éjszakai  órákban  is  gyalogos  szolgálatot  teljesítenek.  A  fiatalok  éjszakai
randalírozása inkább Révfülöpün volt probléma. 
A 150 kapitányság közül ami az ország területén van a tapolcai a 22-ik helyezést érte el, erre
büszkék,  de  nem elégszenek  meg  ezekkel  az  eredményekkel,   ezért  céljaik  2013.évben a
lakosságot  érintő  bűncselekmények  csökkentése.  Van  olyan  bűncselekmény  amit
visszaszorítottak. 
Balatonrendes  tekintetében a bűncselekmények száma stagnált.   Jellemző a besurranás, az
idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények. Figyelmet kell fordítani ezekre.
A közlekedési bűncselekményekkel a közlekedésrendészeti állomány foglalkozik. 
Főbb célkitűzéseik,  még  inkább a  közterületi  létszámot  fokozni  és  a  bejelentést  követően
rövid idő alatt a  szolgálatban lévő járőr a helyszínre érjen.  
A 71. sz. főút az utazó bűnőzöknek is utat ad, nemcsak a helyi bűnözők jönnek ide, hanem
más  kapitányság  területéről.  Szoros  kapcsolatban  vannak  a  keszthelyi  és  balatonfüredi
rendőrkapitánysággal. 
Összegzésként elmondható, hogy Balatonrendes közbiztonsági szempontból jónak mondható.
Jó lenne, ha egyetlen bűncselekmény sem történne. 
A kővágóörsi polgárőr egyesület érinti Balatonrendest is, pozítiv a lakosság visszajelzése. 
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Révfülöpön is újjá alakul a polgárőrség és bíznak benne, hogy nagyobb létszámmal ők is jelen
tudnak lenni a közterületen. 

Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben kérdésük van, azt tegyék fel. 

Fuchs Henrik, polgármester Az ábrahámhegyi polgárőrség is jelen van a településükön, az ő
részükről is komoly segítséget kap a rendőrség. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester  Hozzáfűzi  a  beszámolóhoz,  hogy az  idén  a  szőlőhegyen  is
többször előfordult a rendőrség, ezt megköszöni ,  mivel már ott is több autó feltörés volt  a
szüretek idején. 

Proksa József  Falopás volt-e? 

Domonkos Zsolt, törzszászlós  Közelmúltban nem volt, inkább ősszel és télen szokott lenni.
Most is odafigyelnek és a polgárőrség segítségét kérik, mivel  olyan járműveik vannak, és
olyan helyekre is eljutnak ahová a rendőrség nehezen.  

Proksa József  Az erdőben látta, hogy lopják a rőzsét, látta a friss vágásnyomokat.  Kérdezi,
hogy sűrűn nézik-e a szállítóleveleket? 

Domonkos  Zsolt,  törzszászlós      Engedély nélkül  nem lehet  fát  szedni.  Ellenőrzik  a  fát
szállító járműveket, és az okmányokat, továbbá felveszik a kapcsolatot a környező erdészettel
és az önkormányzatokkal.

Proksa József  Kéri, hogy Balatonrendesen minden fát szállító autót nézzenek meg. 

Fuchs Henrik, polgármester  Miután más kérdés nem volt, így  megköszöni a beszámolót. 
Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  rendőrségi  beszámolót  fogadják  el,  aki  ezzel
egyetért,  az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 79/2013. (X. 11.)  HATÁROZATA 

       A közrendvédelmi beszámoló  elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közbiztonságának
helyzetéről szóló közrendvédelmi beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal
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2.) Önkormányzati tájékoztatás a lakosság felé  

Fuchs Henrik, polgármester   Tájékoztatja a lakosságot az alábbiakról: 
A legnagyobb változás, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a körjegyzőség megszűnt,
és  létrejött  Kővágóörsön  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal.  Így  tíz  település  esetében  a
lakosságszám  meghaladja  a  4.000  főt.  Sajnálatos,  hogy  az  átszervezéskor  az
üdülőtulajdonosok számát  nem vették figyelembe.  Egy kisebb város  több támogatást  kap,
mint egy tíz településes közös hivatal, ahol nyáron az üdülőtulajdonosokkal jelentősen megnő
az  ügyfélforgalom.  Négy  hivatalból  alakult  egy  hivatal.  Az  előzetes  félelmek  nem
igazolódtak.  Ábrahámhegyen  kirendeltség  működik  és  hetente  egy  alkalommal  itt
Balatonrendesen is van ügyfélfogadás, így a lakosság nem érzékelt változást. Jól működik a
jelenlegi rendszer, de a nagyobb támogatást szívesen vennék. 
Régóta  tervezik   a  két  gyalogátkelőhely  kialakítását,  de  nem  volt  erre  pályázat,  amin  a
település részt vehetett volna és megoldhatták volna a biztonságos átkelést a 71.sz. főúton. 
A másik tervezett pályázat a játszótér kialakítása,  a Leadernél a helyi csoport forráshiányos
volt, így nem tudtak részt venni. 
A  közvilágítás  korszerűsítéssel  kapcsolatban  jelenleg  tárgyalásban  van,   remélhetőleg  ott
születik  valamilyen megoldás, jó lenne csökkenteni a kiadásokat. 

Megköszöni a képviselő-testület nevében az előző körjegyzőségi dolgozók munkáját, amit a
település érdekében végeztek.  

Kérdezi, hogy a jelenlévőknek van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Proksa József    Elégedettségi vizsgálatot végeztek-e, hogy az önkormányzat működésével
elégedettek-e a lakosság? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Nem végeztek, köszöni a javaslatot. 

Proksa József   Kéri, hogy végezzenek ilyen elégedettségi vizsgálatot. Kérdőívvel meg kell
keresni az állandó és üdülőtulajdonosokat, és  nyáron amikor az üdülőtulajdonosok itt vannak.

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Köszöni a javaslatot, igen logikus mivel nyáron vannak itt. 

Proksa József Mennyibe kerül a csatlakozással a működés, és mennyi a település költsége a
közös hivatalban? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Az önkormányzat honlapján a költségvetés közzé van téve és meg
lehet tekinteni, most hirtelen nem tudja megmondani. 

Fuchs  Henrik,  polgármester  A  lakosság  részéről  sokan  kíváncsiak  és  kérdezi  Proksa
Józseftől, hogy hány forint adót fizet Balatonrendesnek? 

Proksa József  A közpénzekbe sok pénzt fizet be. 

Fuchs Henrik, polgármester   Nem válaszolt a kérdésére, mellébeszél. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A közös hivatal működéséhez   2.943 e Ft-ot ad át Balatonrendes,
ennyi a költségvetésben az előirányzat, ennek egy része  2.336 e Ft állami támogatás.
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Proksa József   Mennyi a bérköltsége? 

Dr.  Szabó Tímea,  jegyző  A közös hivatal  költségvetése  nincs nála,  de a honlapon ez is
megtekinthető, hogy a hivatal költségvetésében mennyi a személyi juttatás. 

Joó Mihályné   Proksa József olyanokat ír le, ami nem fedi a valóságot. Megmondta Proksa
Józsefnek amikor felhívta telefonon, hogy ne rakjon semmit a levélszekrényébe. 

Proksa József  Az önkormányzat munkáját kérdezi tételesen. Fuchs Henrik eddigi munkáját
amit a település asztalára letett a tiszteletdíjáért. 

Fuchs Henrik, polgármester  Tételesen elérhető,  aki kívánja ezt tudni, az tudja. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő  Mi köze van egy veszprémi lakosnak ehhez? Ő mint a falu
főtakarítója  kérdezi,  hogy  mikor  akarja  ezt  a  tevékenységet  befejezni.  Ők  sok  szemetet
összeszednek  amit  Proksa  József  mindenhová  betűz,  a  szél  szerteszéjjel  hordja.   Van-e
engedélye,  vagy  kell-e  külön  engedély  ahhoz,  hogy  valaki  zaklassa  az  embereket  az  Ön
nevében.  

Proksa József  Mikor van nyitva a melegedő? A melegedőt le kellene lakatolni, arra nincs
szüksége a településnek. 

Fuchs Henrik, polgármester  Önre nincs szüksége a településünknek. 

Proksa József  A faluban a leesett ágakat ki vitte el és mennyit fizetett érte? 

Kuti Istvánné, alpolgármester  Ha Ön mindent tud, akkor árulja el? 

Fuchs Henrik, polgármester  Megkérték a településen itt lakók, hogy a postaládákba ne rakjon
semmit. Aki berakja az irományokat, az milyen minőségben dolgozik Önnek? 

Többen beszélnek egyszerre, vita alakult ki.

Csabáné Varga Anikó képviselő  Az a bűncselekmény, amit Ön állít.,  ezeken a különböző
leveleken. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester   Köszönettel  tartoznak  valamennyien  a  faluban   a  két
civilszervezetnek a programok szervezéséért  és azért, hogy összefogják a lakosságot. Szép
rendezvényeik vannak.  A templomban a koncert szervezésért a Rozmaring Ágnak. A Nők a
Balatonért szervezésében a kocsonyafesztivál az egész megyében híres. Nagy létszámot vonz
a szüreti felvonulás, amibe a nyaralók és külföldiek  akik itt tartózkodnak, de nem  itt élnek is
bekapcsolódnak.  Megköszöni  az  áldozatos  munkájukat  a  civilszervezetek  vezetőinek.
Mindenkit kér, hogy az együttlétek örömteliek legyenek és senki ne ártson a közösségnek és
ne zavarja meg a rendezvényeket. 

Fuchs  Henrik,  polgármester  Köszönettel  tartozik  a  civilszervezeteknek  valamint  külön
köszönettel Schöck Atalának és Andone Theresának, aki fáradtságot és pénzt nem kímélve a
rendezvények fő segítője. 
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Minden adományozónak köszönetet mond, és köszönetet illeti azokat, akik a szüreti felvonuló
menetet vendégül látták. 

Proksa József  Ön mit dolgozik a település érdekében? 

Fuchs Henrik, polgármester  A feladatomat ellátom. 

Proksa József   A legtöbb településen itt a környéken ingyen, társadalmi munkában végzik a
munkájukat a polgármesterek.

Fuchs  Henrik,  polgármester  Ez  nem  tartozik  ide,   így  indult   a  választáson,  mindenki
tisztában volt vele, így választották meg.  Ön még itt se volt a faluban, szerencsére soha nem
láttam.  Várja meg amíg befejezem!  

Proksa József      Ő huszonnégy  valahány éve itt van a településen.

Fuchs Henrik, polgármester  Én  már 1988. óta itt élek a faluban, 1978. óta van a családomnak
telke.

Proksa József  Kisfiú volt még. 

Fuchs Henrik, polgármester Ön mióta él itt Balatonrendesen?

Proksa József   Ő nem itt él, de  ingatlanja van Balatonrendesen régóta.

Fuchs Henrik, polgármester Amikor kárpótlásba felvásárolt Balatonrendesen ingatlanokat.

Proksa József   Ez magánügy.

Kuti Istvánné , alpolgármester   2014-ben majd a választáson döntik el. 

Fuchs Henrik, polgármester  2010-ben is a választáson döntötték el. Senkinek nem állította,
hogy ingyen fogja végezni a tevékenységet. A 2010-es választásokon,….

Proksa József  Szeretném ha visszafizetné….

Fuchs Henrik, polgármester  Ha még egyszer belebeszél a beszédébe, nem hajlandó többet
válaszolni ennek az embernek.
Van másnak kérdése?

Másnak kérdése nem volt.  
 
Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 16.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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