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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19. napján 11:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kultúrház könyvtár helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)

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

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző 
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  5
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat  tárgyalják meg. Aki a napirendi pontokat
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

80/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A 2015. november 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  november
19-i  ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I.  A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
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Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II.  Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III.  A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

IV.  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V.  A szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

VI. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

VII.  Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VIII. A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IX.  A 2016. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

X.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XI.  Tájékoztató a mezőőri szolgálat megalakításának lehetőségéről és feltételeiről
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XII.  Gépjármű üzemeltetési szabályzat
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XIII.  Címeres pólók árusítása
Előterjesztő:  Fuchs Henrik polgármester

XIV. Vegyes ügyek
       -  Temető közvilágítási kérelem

Fuchs Henrik, polgármester: a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja, hogy tárgyalják meg a
lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést.  Kérdése,  hozzászólása  van  ezzel
kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki a beszámolót, jelentést el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

81/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

I.  A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: A részletes anyagot mindenki megkapta. Több dolog is indokolja, hogy
végrehajtsák a módosítást,  egyik része a tegnapi együttes ülésen elfogadott  dolog, illetve a gépjármű
finanszírozás. Mindenki számára kiderül az előterjesztésből a módosítás lényege. 
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki a rendelet módosítást el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

II. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester:  amit az előző alkalommal beszélek, ahogy korábban is volt lehetőség
kölcsön adására, ezt szeretnék visszahelyezni a rendeletbe. Ez alapján készült el a rendelet módosítása.
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben  nincs,  javasolja  a  rendelet  módosítás  elfogadását.  Aki  ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon.

3



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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 
2/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról 

III.  A helyi adókról szóló rendelet módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  lehetőségük  van a  képviselő-testületeknek  a  háziorvosnak,  illetve  a
védőnőnek,  amennyiben vállalkozásban  látják  el  tevékenységüket,  hogy a  helyi iparűzési  adó  alól
bizonyos mértékben, vagy akár teljes mértékben felmentsék a fizetési kötelezettség alól, amennyiben az
éves  bevétele  a  20  millió forintot  nem haladja meg.  Balatonrendes  esetében nem haladja meg.  Az
iparűzési adó bevétel, ami ebből az Önkormányzatnak fizetendő, 10.000,- Ft alatti összeget jelentett.
Ezért javasolja a 100%-os mentességet megadni. 
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek?

Perger János, képviselő: úgy gondolja a 10.000,- Ft nem egy nagy adókötelezettség az orvos részéről
akkor, mikor vállalkozó, és más vállalkozó sem kap ilyen jellegű kedvezményt az önkormányzatokról,
többek között saját maga sem. Itt egy személynek elengednék az iparűzési adóját, ugyanakkor a másik
vállalkozónak  pedig  nem.  Iparűzési  adófizető  vállalkozóként  a  munkáját  biztosítandó  helyiséget,
technikai eszközt,  víz,  villany után  pénzt  fizet,  itt  a  vállalkozó  orvos  ezekért  nem fizet.  Ha  még
elengedik ez a 10.000.- Ft-ot is, ami egy évben befizet, holott előfordulhat, hogy ezt az összeget 10 perc
alatt  megszerzi. A maga részéről az az álláspontja, hogy a Képviselő-testület  az ingyen teremért,  és
fűtésért  ez a 10.000,-  Ft a községet  megilleti. Egyszóval nem javasolja a mentesítés elfogadását.  Ha
pótolják valahonnan ezt a kieső összeget, akkor egyetért vele, de különben nem. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  úgy  gondolja,  hogy  sehol  a  környező  településeken  olyan
kedvezményeket  nem kapnak vállalkozók,  mint  Balatonrendesen iparűzési adóba.  A legalacsonyabb
Balatonrendesen.  Emellett  pontosan  azért  gondolja  a  jövőbe  tekintve,  hogy  nagyon  sok
Balatonrendeshez hasonló településen nincs is háziorvosi szolgálat, mert annyira rossz a helyzet. Ezért
javasolta a mentességet. Amennyiben a Testület az ellenkezőjét támogatja, azt is el tudja fogadni. 
Kérdezi, hogy külön szavazzanak Perger János képviselő javaslatáról, vagy egyszerűen jelezni kívánta és
indokolta, hogy nemmel fog szavazni. 

Perger János, képviselő: a szavazat szempontjából mindenkinek a saját döntése. Ezen az állásponton
van. Ha ezt is elengedik az orvosnak, mint vállalkozónak, akkor a helyi vállalkozókkal szemben egy
megkülönböztetést alkalmaznak. Azért 10.000.- Ft-ot ki tud fizetni.

Kuti Istvánné, alpolgármester:  azért nem alkalmaznának megkülönböztetést,  mert különbséget kell
tenni helyi vállalkozó és a vállalkozásban dolgozó orvos között. Az, hogy helyi vállalkozók a településen
megkapják a maguk kedvezményeit, az egy nagyon szép támogatás a településtől. Ezt a gesztust meg
azért gyakorolják, mert a háziorvosuk bőven meghaladta a nyugdíjas kort,  bármelyik pillanatban fel is
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állhat, befejezheti a praxist. Azt gondolja, hogy a falunak sokkal nagyobb érdeke, az, hogy egy orvos
rendelkezésre álljon egy héten kétszer, míg 5-10.000.- Ft-ról vitatkoznak. 
Fuchs Henrik, polgármester: javasolja, hogy biztosítsák a 100%-os mentességet az előterjesztésben 
foglaltak szerint és ez alapján fogadják el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az
alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó mentességről szóló
rendelettervezet tartalmáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  háziorvos,  védőnő  vállalkozó  számára
mentességet  kíván  biztosítani  az  iparűzési  adó  alól  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező
rendelettervezetben foglaltak szerint.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a rendelettervezet Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Irodája
részére történő megküldésére. 

Felelős:  Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő:  2015. november 25.

IV.  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása 

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Itt igazából, amiről beszélni kell,
az a nyitvatartási idő megállapítása. Eddig a Művelődési Ház nyitvatartási ideje megegyezett a Könyvtár
nyitva tartási idejével, hiszen a Könyvtár is a Művelődési Házban foglal helyet. Mivel kötelezően egy
hónapban egyszer egy hétvégi napon szombaton vagy vasárnap este 9.00 óráig nyitva kell, hogy legyen a
Művelődési Ház,  ezért  kénytelen ennek okán a Könyvtártól  eltérő  nyitva tartási  időt  meghatározni.
Csinálhatják  azt  a  megoldást,  hogy egyszer  azt  mondják,  hogy a  könyvtár  nyitva  tartási  idejében
kiegészítve egy adott szombat vagy vasárnap meghatározásával. Az este 9 óra meg van határozva havi
egy alkalommal hétvégén, de hogy az mettől, az nem. Ha esetleg este 8.30-tól 9.00 óráig lesznek nyitva,
akkor  már megfelelnek a feltételeknek. Bár a téli időszakban egy kultúrházat  este 9.00 óráig nyitva
tartani, amikor 16.00 órakor mindenki eltűnik az utcáról, elég furcsa. Volt már rá példa, hogy nyitva
voltak, de nem igazán jött be senki. Ettől függetlenül, mivel ennek meg kell felelni, ezért megfelelnek.
Választhatják  azt  a  variációt  is,  hogy  mivel  az  ügyfélfogadás  is  az  épületben  van,  akkor  az
ügyfélfogadási időben lehet nyitva a Kultúrház is. Ha valaki most akarna menni a kondi terembe, akkor
be tudna  menni.  Nem került  behelyezésre  a  tervezetbe,  de  úgy gondolja,  ez  a  két  variáció lenne
célszerű,  kiegészítve egy valamelyik szombati  nap 20.00  órától  21.00  óráig  történő  meghatározott
időben. Ha azt vennék észre, hogy erre nagyobb igény mutatkozik, akkor úgy is lehet változtatni.  
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A könyvtár nyitva tartása azért más, mert inkább délután veszik igénybe. Ha valaki délután munka után
szeretne  bejönni,  az  inkább  megvalósítható  a  Könyvtárban.  De  akár  a  két  nyitva  tartást  is
összefésülhetik. Javasolja, hogy menjenek végig a nyitva tartásokon. 
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 
Kuti Istvánné, alpolgármester:  egyszerűbb lenne a kettőt összefésülni, kiegészítve a szombati nappal.

Fuchs Henrik, polgármester:  Javasolja, hogy menjenek végig. Hétfőn van ügyfélfogadás,  ezért  a
Művelődés Házra mondhatják, hogy reggel 8.00 órától 16.00 óráig nyitva van. Kedden ugyanúgy van
egész napos ügyfélfogadás, plusz kiegészül azzal, hogy 16.00-tól 18.00-ig nyitva van a Könyvtár. Ezért
a keddi napot  a Művelődési Háznál 8.00 órától 18.00 óráig megállapíthatják. Szerdán Salföldön van
ügyfélfogadás, ezért javasolja, hogy a Könyvtár nyitva tartási idejével egyezően, azaz 15.30 órától 17.30
óráig legyen nyitva a Művelődési Ház. Csütörtökön Könyvtár nincs, viszont ügyfélfogadás van, ezért
ezen a napon a Művelődési Ház 8.00-tól 16.00-ig lehet. Pénteken az ügyfélfogadás zűrös, ezért javasolja
a Könyvtár  nyitva tartásával azonos időpontot  meghatározni,  vagyis 15.30-tól  17.30-ig.  Szombaton
15.30-tól 17.30-ig van Könyvtár, ezért a Művelődési Ház is nyitva lehet. Javasolja, egészítsék ki azzal,
hogy minden hónap utolsó szombatján a Művelődési Ház 20.00 órától 21.00 óráig van nyitva. Ezzel már
megfelelnek az előírásoknak. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy külön kell szavazni a nyitva tartásról, ami egy
határozat lesz és van a rendelet, amit külön el kell fogadni, amit már egy fordulóban az előző ülésen
tárgyaltak. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  először  az  egyeztetett  nyitva  tartást  tenné  fel  szavazásra,  aki  ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

83/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A könyvtári szolgáltató hely és a Művelődési Ház közösségi színtér nyitva tartásának
meghatározásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) a könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő Zárva
Kedd 16.00 – 18.00
Szerda 15.30 – 17.30
Csütörtök Zárva
Péntek 15.30 – 17.30
Szombat 15.30 – 17.30
Vasárnap Zárva
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b.) a Művelődési Ház közösségi színtérre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő   8.00   – 16.00 
Kedd   8.00 – 18.00 
Szerda 15.30 – 17.30 
Csütörtök   8.00 – 16.00 
Péntek 15.30 – 17.30 
Szombat 15.30 – 17.30  minden hónap utolsó szombatján 20.00 - 21.00 óráig van

nyitva.
Vasárnap Zárva 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet részére küldje meg.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő:  2015. november 30.

Fuchs  Henrik  polgármester:  javasolja,  hogy  fogadják  el  az  előterjesztésben  szereplő
rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

V. A szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet alkotása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az idei évben is  pályáztak  tűzifára,  összesen  6  m3-t  kaptak,  ezért
szükséges a rendeletalkotás.  Annyiban változott  a feltétel,  hogy nincs minimális meghatározás,  mint
korábban, hanem most csak a maximum 5 m3 tűzifa kerülhet kiosztásra háztartásonként. A rendeletben
most a benyújtás határidejét, illetve a jövedelemhatárt kell megállapítani. Ez a korábbi rendeletben 250%
volt.  Korábban a benyújtás határideje január  15-e volt,  ettől  nem szükséges  eltérni.  Javasolja ezt  a
határidőt most is megállapítani, illetve a 250%-ot javasolja. 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  28.500.- Ft a nyugdíjminimum, ennek 250%-a 71.250.- Ft.

Fuchs Henrik polgármester: nehéz a százalékos megosztás, mert nem lenne jó, ha olyat állapítanának
meg, hogy ne legyen jogosult tűzifára senki, de talán ez nem fordulhat elő.  A tavalyi évben a 6 m3 fára 7
jelentkező volt. Nehéz ez a százalékos megállapítás, mert azt sem szeretnék, ha olyat állapítanának meg,
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hogy ne  legyen  jogosult  tűzifára,  viszont  az  sem lenne  jó,  ha  az  adott  mennyiségre  nagyon  sok
jelentkező lenne. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki a rendelettervezetet az elhangzott kiegészítésekkel  - miszerint
a  benyújtási határidő  2016.  január  15.,  illetve  a  jövedelemhatár  nem haladhatja  meg a  mindenkori
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250%-át  -   együtt  el tudja  fogadni,  az
kézfeltartással jelezze.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról

VI.  A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: az indokolja a megállapodás módosítását, hogy a jövőben településszintű
család-  és gyermekjóléti szolgálatnak együtt  kell, hogy működjön,  illetve azon településeknek,  ahol
azonos hivatalban vannak, azok csak azonos helyen láthatják el a szolgálatot. A Társulásnál Zalahaláp,
Gyulakeszi,  illetve  Szigliget  és  Hegymagas  községeknél ez  nem így van,  ez  indokolja  a  Társulási
Megállapodás módosítását. Ezt a polgármesterek társulási ülésen tárgyalták és elfogadták.
Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  elfogadja,  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

84/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás 3/8-6/2015. számú előterjesztésének megfelelően elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.
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Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2015. november 20. 
VII.  Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: itt is egy részletes előterjesztés érkezett. Kérdése, hozzászólása van ezzel
kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben  nincs,  aki  a  tervet  az  előterjesztésben  megfogalmazottak  szerint  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

85/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A stratégiai ellenőrzési tervről

Balatonrendes Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2016-2019. időszakra vonatkozó stratégiai
ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja.

VIII.  A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdése, hozzászólása van ezzel
kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás,  aki a  2016.  éve vonatkozó  belső ellenőrzési tervet  el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 2016.  évre vonatkozó  belső ellenőrzési
tervét jóváhagyja.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  a tervben meghatározottak szerint
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IX.  A 2016. évi munkaterv elfogadása

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdése, hozzászólása van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki az előterjesztés szerinti munkatervet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A 2016. évi munkatervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet elfogadja. 

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester
Határidő:   a munkatervben meghatározottak szerint

X.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, Balatonrendes esetében a kijelölt
általános iskola a révfülöpi általános iskola. Kérdése, hozzászólása van valakinek?

Amennyiben nincs,  aki az  előterjesztés  szerinti határozati  javaslatot  el tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

88/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet
megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:  elfogadja.
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Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település  jegyzőjének
nyilvántartásában Balatonrendes lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2015. november 30.

XI.  Tájékoztató a mezőőri szolgálat megalakításának lehetőségéről és feltételeiről

Fuchs Henrik, polgármester:  Az anyagot  mindenki megkapta.  Véleménye, hogy a Vadásztársaság
könnyen  javasol,  bár  elképzelhetőnek  tartja,  hogy  ha  olyan  összefogás  mutatkozna  a  települések
részéről, akkor esetlegesen megoldható lenne. Indokoltnak tartaná Balatonrendes esetében Kővágóörs
települést is, hiszen közös határuk van. Balatonrendesről inkább Kővágóörs  felől jönnek a vadak és
Ábrahámhegy felől is. Ez valóban egy olyan költségű dolog, hogy vagy magasabb állami támogatottság
kellene, vagy több település összefogásával tartaná elképzelhetőnek. Jelen állás szerint nem ismeri az
érintett települések álláspontjait. Nem látja lehetőségét, hogy Balatonrendes jelen állás szerint önállóan
létre tudná hozni. A jövőben, ha felmerül egy közös összefogás, akkor nem tartja kizártnak. Azért azt be
kell látni, hogy egyre nagyobb gondot okoznak a vadak a belterületen. Elgondolása szerint már nem úgy
történik a vadak etetése, hogy az ott  tartsa őket az erdőben, mint korábban. A régi időkben minden
település  külterületi  ingatlanjai  rendszeresen  művelve  voltak,  jellemzően  kukoricát  vetettek,  ami
nagymértékben megakadályozta, hogy a vadak bejöjjenek a belterületre, mert megtalálták maguknak a
táplálékforrást a településeken kívül is. Most már sajnos ez nem így van, mert a magánemberek feladták
a harcot a vadakkal, mert azért jelentős károkat tudtak csinálni a vadak. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  talán módosítani kellene a vadászati törvényt is, mert az sem azt teszi
lehetővé, hogy minél többen vadászhassanak, mert most területnagyságokhoz kötött  a vadászat. Ilyen
óriási területen, még ha össze is jön egy mezőőr, az is tehetetlen lesz egy ekkor a terület végzésével és a
vadriasztó dolgok kihelyezésével, mert az első esőig jó a vadriasztó, aztán a vad ugyan úgy lemegy a
szőlőbe. Tehát a vadászati törvényen is kellene módosítani, mert csak az vadászhat,  akik területeket
visznek be és rendkívül elszaporodtak a vadak. A 71-es út mellett, a kerékpárút mellett feltúrják a földet
a vaddisznók, átmennek a benzinkútnál a vadkanok. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  azért  egy  mezőőr  foglalkoztatása  nem  kevés  pénzbe  kerülne  az
Önkormányzatnak.  Hosszútávon több település összefogásával megvalósítható,  mert  például minden
évben nincs gépjármű vásárlás.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:   nem tudja,  hogy még működik-e  a  vadásztársaságoknál a  vadőr
szolgálat, mert régen az volt. A vadőr fizetett alkalmazott volt, de úgy tudja, hogy most már nincs ilyen.
Sajnos ezek is megszűntek, a vadásztársaságok már nem alkalmaznak fizetett  alkalmazottat.  Pedig jó
volna, mert ha a vadőr és a mezőőr összefognának, akkor volna értelme, de így egymagában nem sok. 

Fuchs Henrik, polgármester: azt látni kell, hogy ha nincs vadőr,  és valahol elhullott  vad van, vagy
bármely okból ki kellene jönnie valakinek, akkor mit kell tenni. Egy vadcsapda által megfogott állthoz is
korábban kihívták a vadőrt, aki elvitte a vadat, de most nem tudják, hogy ki vinné el, mert nincs vadőr.
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Biztos,  hogy valami megoldás kell, biztosan nem zárkózhatnak el az önkormányzatok sem, de ilyen
anyagi terhet egyedül Balatonrendes nem tud felvállalni. Biztosan fognak még erről beszélni.

Határozati javaslatot  tenne, miszerint Balatonrendes önállóan ezt megvalósítani az anyagi lehetőségei
miatt  nem tudja,  de esetlegesen önkormányzatok  és vadásztársaság közötti  közös együttműködéstől
nem zárkózik el. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

89/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A mezőőri szolgálat megalakításának lehetőségéről és feltételeiről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  mezőőri  szolgálat  megalakításának
lehetőségeiről és feltételeiről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 
A Képviselő-testület  kinyilvánítja, hogy Balatonrendes Község Önkormányzata a mezőőri szolgálatot
önállóan megvalósítani az anyagi lehetőségei miatt nem tudja, de esetlegesen az érintett önkormányzatok
és a vadásztársaság közötti közös együttműködéstől nem zárkózik el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Irodát
(8200  Veszprém,  Budapest  út  13.),  mint  a  Káli medence  Vadásztársaság  képviseletében eljárót  a
döntésről értesítse. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2015. december 5.

XII.  Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Fuchs Henrik, polgármester:  korábban volt gépjárműve az Önkormányzatnak, de szabályzata nem.
Most már van egy falubusz is, amit ezúton is köszönnek. Ez is indokolja, hogy szabályzatot alkossanak.
Az  előterjesztésben  szerepel  egy szabályzat,  amit  át  kellene  beszélni.  A  7.  pontban  a  menetlevél
vezetésében az indulás – érkezés időpontját kihagyná, nem gondolja, hogy az óra, percet vezetni kellene.
Többféle menetlevél létezik, van olyan, amelyiken nincs ilyen rubrika. A kisteherautó többnyire falun
belül mozog, ezért nem tartja jónak az óra, perc indulást, mert valamikor egy nap 15 esetben indul el a
faluban A-ból B-be. 
A szabályzat  tervezet  9.  pontjában javasolja úgy megfogalmazni,  hogy „…a polgármester  legalább
negyedévente szúrópróbaszerűen ellenőrzi.”
Javasolja továbbá a 15. pontot kihagyni a szabályzatból.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Polgármester  úr  javaslatára  a  7.  pontban  az  indulás  és  érkezés  idő
kihagyásával  kapcsolatban  megkérdezi  majd  a  belső  ellenőrt  is  ezzel  kapcsolatban,  hogy  hogyan
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alkalmazzák.  A 15.  pont  kihagyható,  amennyiben a Képviselő-testület  úgy dönt,  mivel a munkajogi
szabályok úgyis tartalmazzák a károkozással kapcsolatos rendelkezéseket. 

Fuchs Henrik,  polgármester: az  általa javasoltakat  szavazásra teszi fel, aki azokkal egyetért,  kéri
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

90/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

A Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  szereplő  Gépjármű
Üzemeltetési Szabályzatot az alábbi módosításokkal fogadja el:

- A Szabályzat 7. pontjának első mondatából a „.az indulás és az érkezés időpontját” szövegrész
kihúzásra kerül. 

- A Szabályzat  9.  pontjának első  mondata  helyébe az  alábbi mondat  kerül:  „A  menetlevelek
vezetését,  valamint  azok  adatait  a  polgármester  legalább  negyedévente  szúrópróbaszerűen
ellenőrzi.”

- A  Szabályzat  15.  pontja  kihagyásra  került,  így  az  utána  következő  sorszámok  e  szerint
változnak. 

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a kijavított Szabályzatot írja alá. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester és Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2015. november 30.

XIII.  Címeres pólók árusítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  A  megkapott  határozati  javaslattal  kapcsolatban  lenne  egy-két
módosítási javaslata. Azt, hogy rendezvényt követő munkanapon kellene befizetni a befolyt összeget, azt
nem szabályozná le ennyire rövid időre, hanem inkább az azt követő héten. Illetve a folyamatos árusítás
esetén  hetente  való  befizetést  is  inkább  havira  módosítaná.  Inkább  mindkét  esetben  havonta  egy
meghatározott időben történne az elszámolás. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  azért írta a hetente és a követő munkanapot, mert igazából a pénzkezelés
helye a házipénztár, mert itt a pénz biztonságos őrzéséről kevésbé lehet gondoskodni. Vagy lehet? Van
itt pénzkazetta?

Fuchs  Henrik,  polgármester:  zárható  helyre  el  tudják  tenni.   Azt  kijelenteni  manapság,  hogy
biztonságos, az elég veszélyes. Természetesen nem áll semmiből és vesznek egy zárható pénzkazettát. 
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Úgy  gondolja,  hogy  elég  volna  csak  havonta  elszámolni,  mert  általában  hónap  végén  vannak  a
rendezvények. 
Felmerülhet az a kérdés is, hogy ha valaki számlát kér. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: azért  is  így  van  benne,  hogy  különösen  a  nyugta,  számlaadási
kötelezettségről gondoskodni kell. 

Fuchs Henrik, polgármester: A határozati javaslatot azzal a módosítással teszi fel szavazásra, hogy  az
árusításból  befolyt  bevétel  minden  hónapban  az  Önkormányzat  házipénztárába  kerül  befizetésre,az
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

91/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

Címeres pólók árusításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a részére adományként
adott Balatonrendes címerrel ellátott pólókat az alábbiak szerint értékesíti:

A pólók árát 1500 Ft /db összegben határozza meg. 

A  pólók  árusítása  eseti  jelleggel  az  önkormányzati  rendezvények  alkalmával  történik;  valamint
folyamatos jelleggel munkaidőben az Önkormányzat hivatali épületében.

Árusításra  az  Önkormányzat  ezzel  megbízott  dolgozója  jogosult  a  „Pénzkezelési  Szabályzat”
rendelkezéseinek  betartásával.  Az  árusítás  során  a  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelő
bizonylatolásról, különösen a nyugta-/ számlaadási kötelezettségről gondoskodni kell. 

Az árusításból befolyt bevétel minden hónapban az Önkormányzat házipénztárába kerül befizetésre. 

A  készleten  levő  pólók  mennyiségét  nyilván  kell  tartani,  és  azt  minden  házipénztárba  történő
befizetéskor össze kell vetni az eladott pólók mennyiségével. Eltérés esetén azt a polgármesternek kell
jelezni, aki köteles az eltérés okát haladéktalanul kivizsgálni, és a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: folyamatos

XIV.  Balatonrendes 0217., 0218. és 0220/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítése

Fuchs Henrik, polgármester:  sajnos nem érkezett  pályázat az ingatlanok megvásárlására, még csak
érdeklődés  sem volt.  Mivel  érdeklődés  sem volt,  így a  kiméretés  sem történt  meg.  Azért  a  téli
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időszakban mindenképpen meg kell ejteni a kiméretést, mert úgy gondolja, hogy értékesíteni kellene a
területeket.

Kuti Istvánné, alpolgármester: talán télen kedvezményesebben fogják kimérni a területeket.

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  ha nem sikerül eladni az ingatlanokat, akkor azokat nem lehetne
cserélni valamire?

Fuchs  Henrik,  polgármester:  sajnos ilyen igény sem érkezett,  de  ha érkezne egy ilyen ajánlat  az
Önkormányzathoz, azt meg lehetne fontolni. A jelen állás szerint úgy meghirdetni, hogy még azt sem
tudják, hogy mire cseréljék. Ha jön ilyen megkeresés, akkor természetesen ott  is ugyanilyen értékűnek
kell  lennie a  felajánlott  dolognak.  Még  egy dolog  megfontolandó,  hogy van még  egy területe  az
Önkormányzatnak a már meghirdetett  területek közelében, hogy esetlegesen azt is hozzá venni, vagy
meghatározni  a  külön  értékeket.  A  meglévő  értékbecslésben  az  érték  együttes  értékbecslésre  lett
meghatározva és nem biztos, hogy önálló értékesítésnél ugyan ilyen értéket képviselnek. Viszont a másik
oldalról nézve lehet, hogy könnyebb lenne az értékesítés, ha önállóan értékesítenék a területeket. Amíg
érvényes az ingatlanbecslés, addig talán nem kellene ezzel foglalkozni. Ha lejár a fél év  - mert fél évig
érvényes az ingatlanbecslés -, akkor viszont megfontolandó, hogy úgy készíttessenek értékbecslést, hogy
külön-külön mindegyik ingatlanról. Esetlegesen meg lehet határozni majd egy együttes értéket is, hogy
abban az esetben valamilyen kedvezményt adnak. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: úgy  tudnak  majd  kedvezményt  adni,  ha  az  is  az  értékbecslésben
meghatározott  ár feletti, illetve ha pályázatot írnak ki, ennek a kedvezménynek már szerepelnie kell a
kiírásban. 

Fuchs Henrik, polgármester:  most nem tudja megmondani pontosan, hogy mikor történt  a becslés.
Valamikor talán a nyáron és akkor azzal most már nem is biztos, hogy meg tudják hirdetni. 
Javasolja  a  következő  testületi  ülésre  előkészíteni,  hogy  az  ingatlanok  értékbecslését  külön-külön
területekre meg kell kérni.
A napirenddel kapcsolatban javasolja megállapítani,  hogy az  ingatlanokra  nem jött  jelentkező  és  a
későbbiekben újra tárgyalják az értékesítést. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokra nem érkezett pályázat,
ezért a későbbiekben újra tárgyalja az értékesítést.

XIV. Vegyes ügyek
- Temető közvilágítási kérelem

Fuchs Henrik polgármester:  érkezett egy megkeresés, amit mindenki megkapott. Volt itt az EON-tól
egy szakember, aki állítólag a megkeresése kapcsán érkezett,  de később kiderült,  hogy Polgár Zsolt
műszakos  ügyintéző  megkeresésére  érkezett,  csak  neki  elfelejtett  szólni.  Nagyságrendileg  el  kell
mondani,  hogy  egy  oszlop  állítása  a  300.000,-  Ft-ot  meghaladja.  A  villanyoszlop  állításnál  sok
mindennek meg kell felelni, meg kell terveztetni, és a többi. Mivel a távolság jóval nagyobb, mint két
villanyoszlop közötti távolság, ezért valószínű, hogy ott nem egy oszlopot kellene állítani, hanem többet.
Egy oszlop az biztosan meghaladja a 300.000,- Ft-ot, egy lámpával. Van egy olyan lehetőség is, hogy
van ott egy üres oszlop, ami a sétányt, ami igazából egy út, egy lámpa elhelyezésére, ami valamit azért
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bevilágít, de lehet, hogy sokkal többet bevilágít az ott  lévő házba, és az ott lakó nem biztos, hogy fog
neki örülni. De ez még mindig nem oldja meg a temető világítását. 
A temetőnél, mivel az Önkormányzat rendelkezik árammal, akár más lehetőség is felmerül, mégpedig az,
hogy ott létesíthető lenne egy kis kandeláberes világítás is. Az sem olcsó, de meg lehetne oldani, mert a
ravatalozóban mért  áramuk van. Ez olcsóbb lenne, de ehhez sem látja egyelőre a megfelelő anyagi
forrást. A kandeláberes megoldásnál még inkább indokolt több lámpatest elhelyezése, mert a kandeláber
nem magas. El tudná képzelni, hogy ilyet lehetne szerezni, amelyet kisebb felújítással meg tudnának
oldani. Ezeket a dolgokat a kérelmezőknek már elmondta. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: hogyan gondolják a kérelmezők a temető világítását?

Fuchs Henrik, polgármester: a sarokra javasolnak egy oszlopot, de véleménye szerint ehhez senki sem
fog hozzájárulni, mert ott  egy oszlop nem fedi le, ezért minimum 2 oszlopot kellene állítani, aminek a
költsége  alaphangon  600.000,-  Ft,  de  ennél  csak  több  lehet,  illetve  amit  említett  oszlopot,  arra
elhelyezhető lenne egy lámpatest és akkor már megtörténne, de akkor már 700.000,- Ft-nál tartanának.
Szívesen  megkérdezné  az  aláírókat,  hogy  mennyivel  tudnák  támogatni  ennek  a  megvalósulását.
Valamilyen megoldást a jövőben célszerű volna találni, lehet, hogy a település világítás korszerűsítésével
lehetne  ezt  összevonni.  Egy nagyobb beruházás  keretében,  nem kerülne akkora  költségbe ennek a
megvalósítása,  mint  önálló  beruházásként.  Azon múlik,  hogy kapnak-e  hozzá  forrást.  A 2,7  ha-os
ingatlant  is  azért  akarták  értékesíteni,  mert  az  abból  befolyt  összegből  a  közvilágítást  szeretnék
korszerűsíteni. Ezt  elmondta a kérelmezőknek is, ennek ellenére érkezett  a levél. Ezért  gondolja azt,
hogy  nyilatkozzanak  az  aláírók,  hogy  ők  mennyivel  tudnának  hozzájárulni  ehhez,  mert  az
Önkormányzatnak jelen állás szerint nincs erre anyagi lehetősége, de természetesen a fejlesztések során
szeretné, ha ez megvalósulna. 
Valószínűleg érinteni fogja ezt az is, hogy a Horog utcában az utolsó lámpa eléggé lent van, és ha ott
kimérésre és kialakításra kerül egy parkoló, valamint az ott  lévő üdülők  is indokolnák, hogy ott  is el
legyen helyezve egy oszlop.  

Kuti Istvánné, alpolgármester: azon el lehetne gondolkozni, hogy a saját példáját említené, miszerint
fent laknak a hegyben és próbálnak mindent maguk megoldani, mert ott sincs végig közvilágítás, ezért a
pincészetet reklámozó tábla tetején egy érzékelő szolár világítás, ami nagyon jól működik. Ez nem volt
egy annyira komoly beruházás,  de  nagyon jól megvilágítja az  egész  dombot.  Akkor  kapcsol  rá  az
emberre  és  a  feljövő kocsira,  amikor  azok  jönnek fölfele.  Ez  elsősorban biztonsági okokból került
kihelyezésre, és természetesen a világítás miatt is. Esetleg egy ilyen megoldásban is gondolkodhatnának,
megkérdezve a kérelmezőket is, hogy partnerek lennének-e abban, hogy ehhez hozzájárulnak. Ez nem
volt egy annyira drága dolog, de akkor is kellene valami, amire ezt ráteszik, és nem kellene ehhez áram.
Ez teljesen napelemről működik. 

Fuchs Henrik, polgármester:  az EON-tól kellene engedély, hogy a lámpatestet elhelyeznék az ott lévő
oszlopra. Azért is támogatná Alpolgármester asszony által elmondott megoldást, mert az ott ingatlannal
rendelkezőt egy állandó 100 W világítaná meg, nem biztos, hogy örülne neki. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  meg kell nézni, hogy kik az aláírók. Ők mind ott  laknak, mert
nyilván azért  akarják ezt,  hogy ha onnan jönnek, ne kelljen a falu felé jönniük a kivilágított  járdán,
hanem a temetőn keresztül,  mennek, hogy előbb hazaérjenek. Azt  gondolja, hogy kiváló ötlete  van
Alpolgármester asszonynak. Amire ők szeretnék ezt a lámpát, arra kiváló ötlet lenne. 
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Kuti Istvánné, alpolgármester: még tegnap is működött, ha még nincs teljesen sötét, de erős szürkület
van, még akkor  is működik.  Nem egy folyamatos  üzemmód,  hanem amikor  szükségeltetik.  Ezen el
lehetne gondolkodni, ha jónak tartják.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  ennek  utána  kell  járni,  hogy  az  EON  megengedi-e,  hogy  oda
felhelyezzék. A kandeláberbe is bele lehetne ilyet tenni.

Javasolja, hogy a kérelmezőknek a válasz az legyen, hogy a Képviselő-testület keresi a megoldást, a
javaslatuk szerint valószínű, hogy nem megvalósítható.  Egy db oszlop állítása kb.  300-500.000,-  Ft
között  van.  Egy  esetleges  hálózatfejlesztési  korszerűsítés  esetén  lehet  nagyobb  esélye  a
megvalósulásnak.  Az  aláírók  nyilatkozzanak,  hogy  van-e  lehetőségük  anyagilag  hozzájárulni  a
megvalósításhoz.
Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

92/2015. (XI. 19.) HATÁROZATA

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temető  közvilágításával  kapcsolatos
kérelmet megtárgyalta. A Képviselő-testület keresi a megoldást, de valószínűleg a kérelemben szereplő
javaslat nem megvalósítható, tekintettel arra, hogy egy db oszlop állítása az EON által 300-500.000.- Ft-
ba  kerülne,  ami  jelenleg  nem,  csak  egy  esetleges  hálózatfejlesztési  korszerűsítés  kapcsán  lenne
megvalósítható. 
Kéri a Képviselő-testület  a kérelmezőket,  nyilatkozzanak arra  vonatkozóan,  hogy van-e lehetőségük
anyagilag hozzájárulni a megvalósításhoz.

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  kérelmezők  nyilatkozatairól,  továbbá  az  esetlegesen  felmerülő
lehetőségekről adjon tájékoztatást.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: folyamatos

Fuchs Henrik, polgármester: érdeklődik, hogyan áll a 2,7 ha-os terület ügye. Lehet róla tudni valamit?

Dr.  Szabó Tímea,  jegyző: tudomása  szerint  egy ingatlantulajdonos van,  akivel Polgármester  úr  is
beszélt,  tőle várják a hozzájáruló nyilatkozatot,  a kiskorú ingatlantulajdonosnál az ügyvéd még nem
nyilatkozott, és akivel a küzdelem folyik, az a MAGÁZ, akit többször is felhívott a műszakos kolléga, de
gyakorlatilag semmit nem kapnak tőlük vissza. 

Fuchs Henrik, polgármester: ezért azért kérdezte, mert felhivatta Csík Tímeával a MAGÁZ-t, ők nem
értik, hogy miben kell nyilatkozniuk, ugyanis nekik nincs miről nyilatkozniuk. Nekik azon a területen
szolgalmi joga van, ugyanoda be kell jegyezni a megosztás után, ahol most van. Ők azt mondták, hogy
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nem fognak nyilatkozni, nem is értik, hogy miért ment feléjük a megkeresés, mert ilyen esetben sose
kellett nyilatkozniuk. A kialakuló új területekre a Földhivatal automatikusan rájegyzi a szolgalmi jogot.
Amelyiket érinti, arra mindegyikre rá fogja jegyezni. Azt mondták, hogy nem is fognak nyilatkozni, mert
nekik nincs miről nyilatkozniuk.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: azért kell ilyenkor nyilatkozni, mert most 1 db ingatlan van, amin rajta van az
ő szolgalmi joga, és hogy a megosztás után melyikre kéri rájegyezni a szolgalmi jogot. Ilyet már látott.
Ha a  MAGÁZ-nak ez  az álláspontja,  azért  ezt  megírhatták  volna.  Ha ez  így van, és a  Földhivatal
automatikusan  bejegyzi a  szolgalmi jogot,  akkor  gyakorlatilag  csak  az  itteni  tulajdonos  van,  és  a
kiskorúak.

Fuchs Henrik, polgármester: azért  sem érti,  mert  ha Csik Timeának ezt  elmondták szóban, akkor
nyilván valóan Polgár Zsolt műszakosnak is elmondták volna, ha megkérdezi. 
A kiskorúnál is azt mondta az ügyvéd, hogy igazából nem kapott megfelelő információkat ahhoz, hogy
nyilatkozzon. Még plusz információkra lenne szüksége ahhoz, hogy nyilatkozatot tudjon tenni.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: nem érti, hogy az ügyvéd ezt miért nem jelzi. 2 levél ment neki. 

Fuchs Henrik, polgármester:  nem igazán érti,  hogy miért  nem jeleznek, de legalább telefonba már
ennyit közöltek. Az itteni ingatlantulajdonosra pedig még egyszer rá fog szólni, mert azt az ígéretet tette
korábban, hogy küldi.
Kérte már a legelején is, hogy ha ilyen van, akkor minél előbb szóljanak. Itt  augusztus 15-ei határidő
volt, ehhez képest akkor tudatták, hogy nem nyilatkozott  az itteni ingatlantulajdonos sem, amikor erre
rákérdezett októberben. 
A jövőben jobb tájékoztatást  kérne, hogy ne kelljen kérdezni. A korábbiakban nem így történt,  hogy
csak akkor kapott  bármiről tájékoztatást, hogyha rákérdezett.  Augusztus óta valószínűleg elintéződött
volna, de ez mind kiesett  idő, és ez nem a legjobb. Most például megint eljutnak oda a kúttal, hogy
pénzt  kell beletenni,  hogyha nem tudják  értékesíteni,  vagy nem tudja,  hogyan nyernek időt  újra  a
Környezetvédelmi Hatóságnál. 
Kéri, hogy a Hivatal felől jobb legyen a tájékoztatás, mert ez most nem a megfelelő.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt mindenki részéről, a nyilvános ülést
13:12 órakor bezárta. 

Bejelenteti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

               Fuchs Henrik                                                                                  Dr. Szabó Tímea
               polgármester                                                                                             jegyző
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