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

Szám:                /2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2017.  január  9.  napján  14:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Balatonrendes, Művelődési Ház Könyvtár helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Csabáné Varga Anikó képviselő

Perger János képviselő
                          Piros Zita képviselő

 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  4
fővel  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Kuti  Istvánné  alpolgármester  jelezte
távolmaradását.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés sürgősséggel történt összehívásának az oka,
hogy a holnapi nappal lejár a DRV Zrt-vel fennálló szerződés, ezért ennek megújításához testületi döntés
szükséges.
Javasolja a  meghívó szerinti napirendi pontok  tárgyalását.  Kéri,  aki elfogadja a  napirendi pontokat,
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2017. (I. 09.) HATÁROZATA

A 2017. január 9-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  január  9-i
rendkívüli ülés napirendi pontjai az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Bérleti-üzemeltetési szerződés kötése közcélú szennyvízelvezető rendszer és 

szennyvíztisztító telep működtetésére
     Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

II Balatonrendes, Panoráma utca ügye
     Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

III K&MA VKER  Kft.  kérelme  bérleti  szerződés  (vízisportszer  kölcsönzés)
megszüntetésére

     Előterjesztő:  Fuchs Henrik, polgármester

I.   Bérleti-üzemeltetési  szerződés  kötése  közcélú szennyvízelvezető  rendszer és
szennyvíztisztító telep működtetésére

Fuchs  Henrik,  polgármester:  az  anyagot  mindenki megkapta.  Kérdése,  hozzászólása  van-e  ezzel
kapcsolatban valakinek? 

Amennyiben nincs, aki egyetért  a szerződéskötéssel, az anyag mellékletét  képező határozati  javaslat
elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2017. (I. 09.) HATÁROZATA

Bérleti-üzemeltetési szerződés kötéséről közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep
működtetésére 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  levő  szennyvízelvezető
rendszer  és  szennyvíztisztító  telep  üzemeltetését  továbbra  is  a  feladatot  eddig  ellátó  Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-vel kívánja elvégeztetni.
Ennek érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Dunántúli Regionális Zrt-vel, melynek tervezetét
megismerte, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: azonnal
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II.  Balatonrendes, Panoráma utca ügye

Fuchs Henrik, polgármester:  az anyagot  mindenki megkapta.  Ez sem egy új dolog, már több kört
futottak  benne.  Időközben,  aki az utcában ingatlant  vásárolt,  már többször  érdeklődött,  hogy mi a
helyzet, mivel a közeljövőben építkezni szeretne, de a jelenlegi körülmények ezt nem teszik lehetővé,
mert egy teherautó nem tud bemenni az utcába, mert úgy helyezkednek el a kerítések. Korábban már
többször tettek rá kísérletet,  hogy valamilyen megállapodás szülessen, de sajnos nem jött  létre, ezért
javasolná  most  a  Dr.  M.  Tóth  Ügyvédi  Iroda  megbízását  az  előterjesztésben  szereplők  alapján.
Bármennyire jó lett volna úgy megoldani, hogy ne kerüljön erre sor, sajnos ez így alakult. 
Kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Perger János, képviselő: miért pont egy budapesti ügyvédi irodát kerestek meg?

Fuchs Henrik, polgármester: azért, mert egyrészt ismeri az Ügyvéd urat, másrészt az utóbbi időben
egy-két folyamatban lévő ügyet ő vett át, és jól megoldotta az ügyet. 
Ha nincs más kérdés, aki egyetért az ügyvéd megbízásával a határozati javaslat szerint, az kézfeltartással
szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2017. (I. 09.) HATÁROZATA

Balatonrendes, Panoráma utca ügyében ügyvéd megbízásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  Balatonrendes,  27/1.
hrsz-ú út ügyében bírósági eljárást kezdeményez a megfelelő telekhatárok érvényesítése érdekében. Az
eljárásban történő képviseletre Dr. M. Tóth Balázs ügyvédet (Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda (1802) 1122
Budapest,  Bíró  u.  7.)  megbízza,  és  vállalja,  hogy a  100.000.-  Ft+ÁFA megbízási díjat,  valamint  a
készkiadásokat megfizeti.

Felhatalmazza a Polgármestert az ügyvédi meghatalmazás aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. január 15. 

III.   K&MA  VKER   Kft.  kérelme  bérleti  szerződés  (vízisportszer  kölcsönzés)
megszüntetésére

Fuchs Henrik, polgármester:  ezt az ügyet meg azért  szerette volna minél előbb megtárgyalni, mert
amennyiben  pályáztatni  szeretnék,  akkor  minél  előbb  tudjanak  róla  dönteni.  2016-ban  már  nem
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működtette  a Kft.  a kölcsönzőt,  a fennálló díjakat  rendezte  a Kft.,  a bérleti díj kifizetésre került,  a
jövőben nem kívánják üzemeltetni. Ezért minél előbb szükséges a döntés meghozatala.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: kérdezi, hogy mikori hatállyal szeretnék megszüntetni a szerződést?

Fuchs  Henrik,  polgármester:  javasolja,  hogy  2016.  december  31.  napi  hatállyal  kerüljön
megszüntetésre a szerződés.
Javasolja  a  szerződés  megszüntetésé  2016.  december  31.  napi  hatállyal.  Aki  ezzel  egyetért,  az
kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2017. (I. 09.) HATÁROZATA

A K&MA VKER Kft-vel kötött bérleti szerződés (vízisportszer kölcsönzés) megszüntetéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  K&MA VKER Kft.  (8391  Sármellék,
Dózsa  Gy.  u.  167.)  kérelme  alapján,  a  Kővágóörs  0282/10.  helyrajzi  számú  ingatlanon  történő
vízisporteszközök kölcsönzése tevékenység céljára kötött korábbi bérleti szerződést 2016. december 31.
napi hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

Felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő:  2017. január 20.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 14:08 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                         jegyző   
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