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

Szám: 212-4/2017/K.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2017.  április  27. napján 10:00
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

Meghívott:  
Sztrik Ákos rendőr főhadnagy, őrsparancsnok

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester: Köszönt mindenkit, külön köszönti Sztrik Ákos rendőr főhadnagy urat, a
Badacsonytomaji Őrsparancsnokot.  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:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

41/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A 2017. április 27-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 2017. április 27-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. Balatonrendes  Község  Önkormányzata  2016.  évi  zárszámadásának
elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV. Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V.  Anyakönyvi rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VI. Önkormányzatok  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  átfogó
értékelése 
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VII. Beszámoló a társulások 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VIII.  2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IX. Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

X. Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos  önkormányzati  kötelezettségek
teljesítésére meghatalmazás adása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XI. A 254-260. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XII. Horog utca szélesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XIII. Közterület elnevezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
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XIV. Balatonrendes tulajdonát képező 0282/10. hrsz-ú ingatlanon lévő 25 m2

területrészre történő pályázat elbírálása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XV. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XVI.  Megállapodás tervezet Kultúrház/Kultúrterem igénybevételére
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

XVII. Vegyes ügyek

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? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben  nincs,  aki  a  jelentést  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

42/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

I. Közrendvédelmi beszámoló

Fuchs Henrik, polgármester: átadja Sztrik Ákos úrnak a szót.

Sztrik Ákos, rendőr főhadnagy: tisztelettel köszönti Polgármester urat, Jegyző asszonyt, a megjelent
hölgyeket és urat. A beszámoló elég részletesre sikerült Ruzsa Zoltán úr részéről, amit annyival szeretne
kiegészíteni, hogy gyakorlatilag egyetlen egy bűncselekmény történt  a községben, ez is közlekedési
bűncselekmény, ittas vezetés. 2015. évhez képest a 4 bűncselekményről lecsökkent 1-re, az a négy is

3



vagyon elleni bűncselekmény volt.  A balesetek száma 0 volt,  a tulajdon elleni szabálysértések száma
szintén 0. Mondhatják, hogy a béke szigete a település annak ellenére, hogy a Balatonparton van. Igen jó
mutatókkal  rendelkezik  a  település,  ez  egy  megnyugtató  szám.  Azt  kiemelné,  hogy  ezeket  az
eredményeket úgy sikerült hozni, hogy a Tapolca Rendőrkapitányságot  eléggé leterheli mostanság és
2016-ban is a migrációs helyzet, ami nagyon sok kolléga elvezénylését eredményezte. Ennek ellenére
próbálták  fenntartani  a  közrendvédelmi órák  számát,  hogy ez  ne  sérüljön,  más  szolgálati  ágakkal
oldották meg. Gyakorlatilag a közterületi jelenlét ugyanolyan mennyiségben abszolválásra került. Ami
fontos eredmény még, hogy 2016-ban három sorozatbetörés volt a területükön, amit sikerült felderíteni,
és az elkövetőket elfogni, így erre a területre már nem érhettek ide a bűnelkövetők. Fontos megjegyezni,
hogy ezek az eredmények nemcsak a Rendőrség érdemei, hanem nagy segítségükre volt a polgárőrség,
amely minden faluban segíti a munkájukat. Szeretné is nekik megköszönni. Nagyon nagy segítségükre
vannak rendezvénybiztosításnál, a  napi járőrözés  tekintetében.  Reméli, hogy mind a  polgárőrséggel,
mind a jelenlévő Polgármester úrral és a képviselő-testület tagjaival is ugyanolyan jó kapcsolatot  tud
fenntartani, mint az elődei vagy mint az osztályvezető úr. Köszöni szépen előre is a segítséget. 

Fuchs Henrik, polgármester:  kérdése van valakinek?

Kérdés nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: amennyiben nincs,  megköszöni  a  beszámolót  és  annak  elfogadását
szavazásra teszi fel. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

43/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A Közrendvédelmi beszámolóról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság
közrendvédelmi beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

Fuchs Henrik, polgármester:  megköszöni Sztrik Ákos jelenlétét, további jó egészséget és sok sikert
kíván a munkához. 

Sztrik Ákos, őrsparancsnok távozott. 

II.  A 2016. évi költségvetés módosítása

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban
kérdése, észrevétele van valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben nincs,  kéri  a  költségvetés  módosításának  elfogadásáról
szóló rendelettervezet elfogadását. Aki 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

7/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló 
1/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

III. Balatonrendes Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  anyag  részletesen  került  kidolgozásra.  Kérdezi,  hogy kinek  van
kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester:  amennyiben nincs, kéri, hogy a 2016. évi zárszámadást fogadják el az
előterjesztés szerint. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

Balatonrendes Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

IV. Belső ellenőrzési jelentés

Fuchs Henrik, polgármester: a jelentést megkapták, megismerték. Ezzel kapcsolatban van kérdés, 
észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs,  aki a  2016.  évben végzett  ellenőrzésekről  szóló
jelentést az előterjesztés szerint el tudja fogadni, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

44/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A 2016. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben Balatonrendes Község Önkormányzatánál
végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

V.Anyakönyvi rendelet megtárgyalása

Fuchs Henrik, polgármester: vannak olyan dolgok, amik már rendeletmódosítást igényelnek. Kérdezi
Jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  eddig  is  volt  ilyen rendelet,  amit  változtattak  benne,  az  a  legelején a
felhatalmazó rendelkezés, mert a magasabb szintű jogszabály új lett, ezért a Kormányhivatal álláspontja
az,  hogy ezt  módosítani kell, de tartalmában ugyanaz lett  a rendelet,  mint ami eddig is volt.  Ezzel
kapcsolatban  annyi  kérés  lenne,  hogy  a  6.  §-ban  van,  hogy  mennyi  díjazás  illeti  meg  az
anyakönyvvezetőt, hogy ha helyiségen kívüli vagy munkaidőn kívüli házasságkötésre kerül sor. A hivatali
helyiségen  kívüli  házasságkötésnél  eddig  nettó  3.000.-  Ft  díjazás  volt  Balatonrendesen,  és  több
önkormányzatuknál is ez nettó  5.000.-  Ft, ezért  kérné, hogy ez az összeg itt is ennyi legyen. Ennek
megvan a bevételi oldala, hiszen ilyen esetben a házasulók fizetnek. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  maga részéről  támogatja  a  kérést.  A rendelet  elfogadását  ezzel a
módosítással tenné fel szavazásra, aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről

VI.  Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
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Fuchs  Henrik,  polgármester:  elég  részletes  előterjesztést  kaptak. Van-e  kérdése,  észrevétele
valakinek?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: amennyiben nincs,  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

45/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében
eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.  

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. május 31. 

VII.  Beszámoló a társulások 2016. évi tevékenységéről

Fuchs  Henrik,  polgármester: a  részletes  előterjesztést  megkapták.  Kérdezi,  kinek  van  kérdése,
észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: amennyiben  nincs,  akkor  aki  elfogadja  a  beszámolót,  azt  kéri
kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

46/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA
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Az önkormányzati társulások 2016. évi munkájáról készült beszámolóról

Balatonrendes Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások  2016.  évi
munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

VIII.  2016. évi rendezvények elszámolása

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: amennyiben  nincs,  javasolja  a  2016.  évi  rendezvényekről  szóló
elszámolás elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

47/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A 2016. évi rendezvények elszámolásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évi rendezvények elszámolásáról
készített kimutatást elfogadja.

IX.   Révfülöp és  Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási  Megállapodás
módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: itt  is kötelező előirányzatok miatt szükséges a módosítás. A Társulási
ülésen ezt már megtárgyalták, az óvodavezető bevonásával Révfülöp ezt alaposan megvizsgálta. Itt  a
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével kapcsolatban kellett módosítani, de hogy nehogy
túl nagy terhet rójon, ezt figyelembe véve lett kialakítva a módosítás. Ezzel kapcsolatban kérdés?

Kérdés nem hangzott el. 
 

Fuchs Henrik,  polgármester:  Javasolja, hogy döntsenek a Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyásáról.  Aki  egyetért  az  előterjesztésben  foglalt  határozati  javaslattal,  az  kézfeltartással
szavazzon.  
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

48/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása 
módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Magyarország  helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§-a alapján a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó
Társulás  Társulási  megállapodás  módosítását  és  annak  egységes  szerkezetét  2017.  augusztus  1-i
hatállyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

X.   Gördülő Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos  önkormányzati  kötelezettségek teljesítésére
meghatalmazás adása 

Fuchs Henrik, polgármester:   javasolja elfogadásra. Kéri, aki el tudja fogadni a meghatalmazást, az
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

49/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011 évi CCIX törvény 11.§ rendelkezése
alapján  az  ellátásért  felelős  kötelezettségébe  tartozó  22-33844-1-001-01-03  MEKH  kódszámú,
DRV_S_222  számú  Balatonrendes  Község  víziközmű-rendszerére  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési
Tervvel kapcsolatos  önkormányzati  kötelezettségek  teljesítésével,  a  teljes hatósági  eljárásra  szólóan
meghatalmazza DRV Zrt.-ét (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.). 
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Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására, valamint annak a DRV. Zrt. részére
történő továbbítására.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2017. április 30.

XI.  A 254-260. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése

Fuchs Henrik, polgármester: itt az Ibolya utcai megkeresésről van szó. A valóságban ezt a területet a
mai napig használja a tulajdonosa, mert hiszen ő jóhiszeműleg így vásárolta meg. Többször beszéltek
már róla. Igazából nem zárkózott el a terület értékesítésétől, ennek okán felkértek egy értékbecslőt, aki
felbecsülte a terület értékét. A maga részéről 300.000.- Ft-ot javasol értékesítési árként erre a területre,
illetve azt, hogy vétel esetén az ezzel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: illetve a másik felet, mert ez egy telekhatár rendezés. 

Fuchs Henrik, polgármester: igen, mivel telekhatárrendezésként szerepel, ezért a másik felet terhelnék
a költségek. 
Aki így el tudja fogadni, kéri kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

50/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A 254-260. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonrendes 254-260. hrsz-ú ingatlanok
telekhatár  rendezése  tárgyában,  a  260.  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonosa  által  benyújtott  kérelmet
megvizsgálta, és arról az alábbi álláspontot alakította ki:
Egyetért a Balatonrendes 254. és 260. hrsz-ú ingatlanok természetbeni állapotnak megfelelő telekhatár-
rendezésével. 
Tekintettel arra, hogy ez az Önkormányzat tulajdonában levő 254. hrsz-ú ingatlant 116 m2 nagyságban
negatívan érinti, így e rész ellenértékeként 300. 000 Ft-ot jelöl meg. 
A telekhatár-rendezési megállapodással kapcsolatos költségeket a másik fél viseli. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  fentieknek  megfelelő  tartalmú  telekhatár-rendezési  megállapodás
megkötésére. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2017. június 30. 
XII.   Horog utca szélesítése

10



Fuchs Henrik, polgármester: ebbe is többször belefolytak már, sajnos azóta nem sikerült tovább lépni.
Jegyző asszonnyal utána jártak,  a HÉSZ szerinti minimális kialakítás 6 m, kisebbre nem nagyon van
lehetőség, sőt az információszerzés során kiderült az is, hogy amennyiben HÉSZ módosításra kerülne
sor,  akkor  az új előírások szerint 8 métert  írnának elő.  Tehát  valószínűsíthetően ez nem fog jobban
rendeződni. Pintér úrral készíttettek egy kimérést,  melyet mindenki megkapott.  Erről megállapítható,
hogy 4.58 és 4.83 között mozog a jelenlegi utcaszélesség, ami kb. 1,5 méteres különbség a 6 méterhez
képest,  ami ugye minimálisan előírt.  Ez  azért  is kellemetlen,  mert  akiktől  korábban el lett  véve,  ő
részükről esetlegesen joggal sérelmezhető lenne, ha további 1,5 méter elvételre kerülne, sajnos a másik
oldalon pedig Csőkör Éva most készíttetett  új kerítést. Ha most azt 1,5 méterrel arrébb kell helyezni,
nemcsak hogy veszít a területéből, hanem az sem kis költséggel jár. Igazából ezt a dolgot valamilyen
módon rendezni kell, mert hosszútávon nem maradhat így, hogy az az utca nem utca. Törvényi előírás
szerint 2018. év végéig a Rendezési Tervet és a HÉSZ-t is felül kellene vizsgáltatni, amihez reméli állami
támogatást  is adnak, mert  különben nem fogják tudni megvalósítani. Akkor már viszont 8 métert  is
előírhatnak, ami még további 2 méterrel növelheti ezt a szélességet. 
A 201. és 202. hrsz-ú ingatlantulajdonosokkal a korábban rendezett dolgok sem lettek rendezve, és még
így is 1,5 méter hiányzik ahhoz, hogy ezt utcának nevezzék. Jelen állásban tehát nem egyszerű. Nem
kell, hogy aszfaltozott  legyen, de azért  a két kerítés között  a 6 méteres szélességnek meg kell lenni.
Ebben biztosan ma még nem fognak tudni dönteni, ebben még futni kell köröket. Egyelőre ott tartanak,
hogy megvizsgálják a  lehetőségét,  hogy a  Rendezési Terv  szerinti  utcát  kialakítják.  Reménykedtek
benne, hogy valamilyen módon véghez vihető, hogy a jelenlegi állapot legyen rögzítve, de sajnos erre
nincs mód és lehetőség. 
A kérelmező felé futhatnak egy kört, hogy ő tud-e vagy hajlandó-e még ennyit beáldozzon. A kisajátítás
mindenképpen  valamilyen  anyagi  vonzattal  jár.  A  későbbiekben  még  rosszabbul  érintheti  az
önkormányzatot anyagilag.
Mindenképpen célszerű ezt  az Önkormányzatnak megvalósítania, hogy ez utca  legyen, a kérdés az,
milyen módon. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  ha a szemközti tulajdonos belemenne, hogy ott  a saját területéből
még elvenne 1,5-t, a többi lakóktól meg valamilyen összeget kérni, ami a kisajátítás összege lenne? Mert
azért az ő érdekükben is történik ez a dolog, nem? 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  ez  mindenki  érdekében  történik,  de  jelen  esetben  maximálisan  4
ingatlantulajdonost érint, akinek az ingatlanából úgymond el kell, hogy vegyen az Önkormányzat ahhoz,
hogy itt utca kialakulhasson. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  amíg itt nincs utca, addig nincs építkezés sem. Mert ugye 3 részre
vannak ott osztva a telkek.

Fuchs Henrik, polgármester: 2 telek van, egyet akar értékesíteni, egyet pedig használni. Egy ingatlan
van, aminek ezen múlik a beépíthetősége, de valóban erről az utcáról sokkal több ingatlant közelítenek
meg. Előbb-utóbb az Önkormányzatnak ezt muszáj meglépnie. Ma úgy tudja meglépni, hogy 6 métert
alakít ki, holnap már lehet, hogy 8 métert.  Ha ezt figyelembe veszik és van rá kérelem, hogy ezt az
Önkormányzat meglépje és az Önkormányzatnak a saját elhatározásai között  is szerepel, akkor ennek
biztosan  lesz  anyagi vonzata.  Még  egy kört  tudnak  futni,  hogy a  szemközti  tulajdonos  hajlandó-e
beáldozni azt a 1,5 métert ellenszolgáltatás nélkül, vagy csak ellenszolgáltatásért cserébe. Azt javasolja,
hogy ezt a dolgot indítsák el és a menet közben kialakuló helyzetet a Testület úgyis megtárgyalja. Amiről
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most  tudnak dönteni, hogy az Önkormányzat  ki kívánja alakítani az utcát,  amit eddig is mindenhol
utcának neveztek. Megkeresi a szemközti tulajdonost, beszélni fog vele.
Aki egyetért azzal, hogy induljon el az utca kialakítása, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

51/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A Horog utca szélesítéséről 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonrendes 199. hrsz-ú út  szélesítése
tárgyában a következő intézkedést teszi:
A Képviselő-testület ki kívánja alakítani az utcát, ezért az ehhez szükséges egyeztetések megindítására
megbízza  a  Polgármestert.  Kéri  továbbá,  hogy  a  megtett  intézkedésekről  a  Képviselő-testületet
tájékoztassa. 

Felelős:  Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: következő tervezett ülés

XIII.  Közterület elnevezése

Fuchs Henrik, polgármester:  a legutolsó testületi ülésen beszéltek róla, és úgy döntöttek,  hogy a
Kerekes  dombra  menő  utat  szeretnék  elnevezni Kerekes  domb dűlőnek.  Ez  a  mai testületi  ülésre
realizálódott.  Ezt  továbbra  is  úgy  gondolja,  hogy  így  kerüljön  elnevezésre.  Aki  ezzel  egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

52/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A Balatonrendes külterület 017. helyrajzi számú közút elnevezéséről 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonrendes
külterület 017. helyrajzi számú közutat Kerekes domb dűlőnek javasolja elnevezni.

A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  határozat  helyben
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szokásos  módon  történő  közzétételéről,  tekintettel  arra,  hogy  a  közterület
átnevezésére  vonatkozó  előterjesztést  annak  benyújtása  előtt  8  napra  a  helyben
szokásos módon közzé kell tenni, és az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az
előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő: azonnal

XIV.  Balatonrendes tulajdonát képező 0282/10. hrsz-ú ingatlanon lévő 25 m2 területrészre
történő pályázat elbírálása

Fuchs  Henrik,  polgármester:   egy pályázat  érkezett,  az  ún.  vízibicikli kölcsönzőre,  Dávid Gábor
egyéni vállalkozó részéről. A maga részéről javasolja a pályázat elfogadását. Van kérdés, észrevétel?

Kuti Istvánné, alpolgármester: örülnek, hogy valakinek megragadta a fantáziáját és pályázott. 

Fuchs Henrik, polgármester: Dávid Gábor pályázó elfogadását tenné fel szavazásra, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

53/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Balatonrendes 0282/10. hrsz-ú ingatlanon lévő területrész bérbeadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat útján meghirdetett Balatonrendes
0282/10. hrsz-ú ingatlanon 25 m2 nagyságú területrészt bérbeadja Dávid Gábor 8254 Kővágóörs, Kéktó
u. 1. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozónak. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítse és a szerződést
a nyertes pályázóval aláírja.

Felelős:   Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: döntést követő 15 nap

XV.  Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme  
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Fuchs  Henrik,  polgármester: van  kérdés  az  anyaggal  kapcsolatban?  A Tapolcai  Mentőállomásra
kívánnak fordítani. Jegyző asszony utána járt,  most valóban a Tapolcai Mentőállomásra fordítanák a
támogatást,  mert  korábban  volt  már  rá  példa,  hogy  a  valóságban  nem  feltétlenül  a  tapolcai
mentőállomást támogatták. A megkeresésben nem szerepel összeg, de költségvetésükben erre már nincs
keret, mert a korábban 150.000.- Ft támogatást már felosztották. Sajnos az idei évben a település sem
igazán kapott  támogatást,  de mivel a  tapolcai mentőállomásról van szó,  ezért  valamilyen összeggel
kellene támogatni, mert ez az itt élő embereket is szolgálja. Kérdezi Jegyző asszonyt, hogy a Közös
Hivatalban lévő települések milyen összegekkel támogatták?

Dr. Szabó Tímea,  jegyző: túl  sok  mindenki még nem döntött  erről  a  támogatásról.  Egyedül talán
Révfülöp, de az összegre nem emlékszik. Egy helyen 15.000.- Ft-tal támogatták.  

Kuti Istvánné, alpolgármester:  20.000.- Ft talán elég lenne, nem?

Fuchs  Henrik,  polgármester: mindenképpen  kellene  egy összeget  megállapítani.  Kár,  hogy nem
kapnak nagyobb támogatást  az állam részéről, mert  az lenen a jó,  ha nekik sem kellene ilyen céllal
önkormányzatokat megkeresni. Mivel ez a 20.000.- Ft összeg elhangzott, ezért ezt tenné fel szavazásra
azzal, hogy ezt az összeget a tartalékkeretből át kívánja csoportosítani erre a célra. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

54/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 17/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.)  alapján elhatározza,  hogy az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítványt  (Székhely:  1182  Budapest,
Királyhágó u.  70.)  (továbbiakban:  Alapítvány)   egyszeri  20.000.-  Ft-tal,   azaz   Húszezer  forinttal
támogatja a 2017. évi tartalékkeretből erre a célra átcsoportosított összegből.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás  célja:  Tapolca  Mentőállomás  mentőautói  részére  korszerűbb  mentéstechnikai  eszköz
beszerzése
A felhasználás határideje: 2017. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél  kormányzati  funkciója: 011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
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Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)  bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2017. május 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő

testületi ülésen.

XVI.  Megállapodás tervezet Kultúrház/Kultúrterem igénybevételére

Fuchs Henrik, polgármester:  korábban felmerült már, hogy célszerű lenne, hogy amennyiben igénybe
veszik a  Kultúrházat,  akkor  azért  legyen egy megállapodás,  ami alapján akár  joggal,  de  esetleges
károkért biztosítékot ad. Úgy gondolja, hogy a tervezet tartalmazza az elképzeléseket, ha nincs esetleg
még  valami  más  javaslat,  akkor  az  előterjesztésben  szereplő  megállapodás  tervezetet  tenné  fel
szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

55/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

Kultúrház igénybevételére szóló megállapodás elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kultúrház  igénybevételére  készült
megállapodás tervezetet elfogadja.

XVII.  Vegyes ügyek

-  A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
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Fuchs  Henrik,  polgármester: A kérdés  az  lenne,  hogy esetleg  díjban vagy valamiben kívánnak-e
módosítani. A maga részéről nem gondol módosításra.  Amennyiben nincs más javaslat,  azt  tenné fel
szavazásra, hogy nem módosítsák a díjakat. 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

56/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temetőről  és  a  temetkezésről  szóló
19/2003.  (XI.  12.)  önkormányzati rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat
felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat nem kívánja módosítani.

 

-  Közmeghallgatás, mandulafa ültetés időpontjának meghatározása

Fuchs Henrik, polgármester:  a Munkaterv szerint május hónap van megjelölve a közmeghallgatás
idejének, de a napról korábban nem döntöttek.  Az előkészületek miatt javasolja május utolsó felében
megtartani. Irányelvként azt szokták alapul venni, hogy a hétvégéhez közel, ezért  jellemzően pénteki
vagy hétfői nap szokott lenni. Ha a hónap végét veszik, akkor május 26. péntek, vagy május 29. hétfő.
Melyik időpont lenne célszerűbb?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: a péntek jobb lenne. 

Fuchs Henrik, polgármester:  az akkor május 26.,  valamikor kora délutáni időpontban. Javasolja, a
közmeghallgatás időpontjának május 26. (péntek) 14:00 órát. 
Ezen kívül a rendezvénytervben szerepel május hónapra a mandulafa ültetés. Tavaly év végén elmaradt,
mert  nem volt  olyan állapotban  a  terület.  Ennek  időpontjáról  is  jó  volna  dönteni.  Célszerű  lenne
hétköznap kora délután. A tavalyi évben 20 főt érintett,  tehát az idén 20-25 db mandulafa kellene. A
területet is rendbe kell tenni. A felső felén folyamatban van, elhelyezésre kerülne a második napelemes
közvilágítási lámpa. Azt is el kell majd dönteni, hogy a teljes területen ültetnek fákat, vagy csak egy
bizonyos részén. Ott van egy olyan terület, amelyet más célra is lehet használni. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  nem célszerű teljesen beültetni. Ha egy mandulás ligetet hoznak létre
az önkormányzati területen, akkor az onnantól kész. Inkább egy sorban legyen. 

Fuchs Henrik, polgármester: a teljes terület  70 m hosszú és kb. 20 m széles. Lehetne itt rendezni
falunapkor esetleg a kispályás focit, lehetne esetleg szalonnasütő padokat kihelyezni. Ezért nem biztos,
hogy a teljes területet fákkal kellene beültetni. Azt mondhatják, hogy elválasztásként a többi területtől, a
belső felére ültetnék, mert akkor abban az esetben mehet végig egysoros hosszban. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  ez így tökéletes lenne, meg szép is lenne. 
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Fuchs Henrik, polgármester: akkor a belső felén mennének sorban. Időpontnak javasolja május 31.
(szerda) 14:00 órát.
Kuti Istvánné, alpolgármester: ez így jó, mert ott  elő kell készíteni, ennyi gödröt kiásni is elég, van
még egy csomó elintézni való ezzel. Majd szeretne kérni egy névsort,  mert minden érintett  egy névre
szóló palackot fog kapni a vállalkozásuktól. 

Fuchs Henrik, polgármester:  mivel más javaslat nem hangzott  el, ezért  aki a közmeghallgatás és a
mandulafa ültetés időpontjával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

57/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA

A közmeghallgatás, illetve a mandulafa ültetés időpontjáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 26-án (pénteken) 14:00 órától
közmeghallgatást tart. 
A rendezvénytervében elfogadott  mandulafa ültetést 2017. május 31-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel
tartja. 

- Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos probléma

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  szelektív  hulladékgyűjtés  katasztrofális  helyzeteket  teremt  a
településen. Nem tudja, hogy mit gondolnak az emberek, hogy az egy szeméttelep,  amit a szelektív
hulladékgyűjtő  mellé  hordanak,  az  egy  iszonyat.  Felháborítja  a  szolgáltató  hozzáállása,  mert  az
illetékességi  területén  legtöbb  helyen  úgy  van,  hogy  az  állandó  lakosok  kukát  kapnak,  az
üdülőtulajdonosok  pedig  zsákot,  a  szelektív  hulladék  gyűjtésére.  Balatonrendes  esetében  nem
biztosítanak az állandó lakosoknak hulladékgyűjtőt és ezáltal az üdülőtulajdonosoknak nem biztosítanak
zsákot,  hanem csak az állandó lakosoknak biztosítanak zsákot.  Ezáltal fennmarad egy kezelhetetlen
szelektív sziget,  ami most  már olyan szinten van, hogy kezelhetetlen,  mert  hatalmas terheket  ró  az
Önkormányzatra. 
Nagyon  elszomorító  most  az  is,  amit  a  zöld  hulladékkal  csináltak.  Beetették  a  lakosságot,  hogy
elszállítják a  zöld hulladékot,  most  meg már azt  közölték  nemrég,  hogy mivel 20 km-en belül van
Balatonrendes, ezért az itt élő emberek ingyen beszállíthatják a telephelyre a zöld hulladékot. Csak azt
nem veszik  figyelembe,  hogy  a  lakosság  jelentős  része  már  olyan  korú,  hogy  már  nem is  tudja
beszállítani, vagy az emberek többsége nem rendelkezik szállító eszközzel sem, hogy beszállítsa. Azon is
vitatkozna,  hogy 20 km-en belül van Balatonrendes,  mert  a hulladéklerakó már majdnem Zalahaláp
területe és úgy gondolja, hogy ha onnan lemérnék Balatonrendes legelső házáig a km távolságot, az is
meghaladná a 20 km-t, hátha még a teljes területét veszik figyelembe Balatonrendesnek. Igazából az sem
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állja meg a helyét, amit állítanak, hogy 20 km-en belül van Balatonrendes, ezért hordják be az emberek
oda a telephelyre ingyenesen a zöld hulladékot. 
Mindenképpen úgy gondolja, hogy testületi határozat formájában lépjenek fel ezek ellen. Történjen meg
az, hogy minden állandó lakó kapjon kukát a szelektív hulladékgyűjtésre, az üdülőtulajdonosok pedig
kapják meg a zsákot, mint ahogy más településeken is. Az NHSZ a tapolcai lakosok részére is biztosítja,
itt nem tudja, hogy miért nem. Úgy gondolja, hogy a konzorciumnak biztosítani kellene. 
Egyetlen egy üveg gyűjtő konténert  kellene csak itt  hagyni, ha ez megvalósulna. Bizonyára akkor  is
problémás  lenne,  de  csökkentené  a  problémát.  Telehordják  a  szelektív  hulladékgyűjtőt  lakossági
hulladékkal is, amit az állatok széttúrnak, meg veszélyes hulladékot is helyeznek ott  el. Most elrakták
onnan az építési törmelékeket, de ez az Önkormányzatra folyamatosan terhet ró. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: a gond az, hogy az Önkormányzattól sem veszik át. Onnantól, hogy
összeszedik az oda kihelyezett építési törmeléket, az onnantól az önkormányzaté. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  nem lehetne kamerát kirakni addig is, amíg ez nem rendeződik? Ez
iszonyú, a nyáron meg még rosszabb lesz. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: mindenképpen  kellene  valami,  de  milyen  eljárás  alá  vonható  egy
csuklyás, napszemüveges, akiről nem állapítható meg, hogy kicsoda. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: talán a kamera ténye megrémíti őket. 

Fuchs Henrik, polgármester: biztos benne, hogy más településekről is hoznak ide szemetet. Azt el sem
tudja  képzelni,  hogy mi is lesz itt  a  hétvégén.  Legtöbbször  látszódik,  hogy ingatlan átalakításából
keletkező  hulladékot  hoznak ide,  ami a  legtöbb esetben veszélyes hulladék,  emellett  még háztartási
hulladékot is helyeznek el oda. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  az is borzasztó,  hogy aki itt  él vagy nyaral, nem kötelezhető arra,
hogy szemétszállítást  fizessen.  Személy szerint  biztosan  tud  5  olyan  nyaralóról,  ahol  semmit  nem
fizetnek. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  ha ezt alpolgármester asszony jelzi a Hivatal felé, akkor azt meg tudják
nézni, hogy szerepel-e az NHSZ listáján, ha nincs, akkor tudják jelezni. Elvileg folyamatosan adatot kell
szolgáltatni a cég felé. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: jó, akkor majd jelezni fogja.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző: akkor a Képviselő-testület kérése, hogy az állandó lakosok kapjanak kukát, a
nyaralótulajdonosok pedig zsákot a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéshez, ahogy más településeken
is és a konzorciumnál fel kíván ennek érdekében lépni.

Fuchs Henrik, polgármester: aki ezzel a megfogalmazással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

58/2017. (IV. 27.) HATÁROZATA
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A szelektív hulladékgyűjtés problémáiról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  fel  kíván  lépni  az  Észak-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorciumnál annak érdekében, hogy az állandó lakosok részére biztosítsanak kukát,
a nyaralótulajdonosoknak pedig zsákot a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés érdekében. 
Felkéri a Polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú levél megküldésére.  

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

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  nem kellene a zöld hulladékot is ide venni?

Fuchs Henrik,  polgármester: javasolja, hogy a Testület  kérje a  szolgáltatótól,  azaz az NHSZ-től,
vizsgálja felül a döntését,  mert  ezeken a vidéki településeken nagyon nagy igény van a zöldhulladék
elszállítására,  mivel hogy az  ingatlantulajdonosok  jelentős  része  nem tudja megvalósítani azt,  hogy
elszállítsa  a  szolgáltató  telephelyére  a  zöldhulladékot,  ezért  kérik  a  Szolgáltatót,  hogy továbbra  is
legalább márciustól októberig terjedő időszakban, minimum havi egy alkalommal egy helyre történő
konténer kihelyezéssel oldja meg.

-  Kutyasétáltatás szabályai

Fuchs Henrik, polgármester: fel kell hívni a lakosság figyelmét a következő megjelenő újságban és a
hirdetőben is, hogy a közterületen történő kutyasétáltatás szabályait mindenki tartsa be, mert viszonylag
sok  panasz  érkezik  ezzel  kapcsolatban az  Önkormányzathoz.  Nem tudja,  hogy külterületen  milyen
előírások vannak. 

Kuti Istvánné, alpolgármester:  ez veszélyes játék, ami a külterületen is zajlik, meg az utcákon is.
Műanyag flakonokat dobálnak a kutyusoknak, ami rendszerint ott is marad, arról már nem is beszélve,
hogy zacskót egyetlen sétáltató nem használ. Valahogyan fel kell hívni erre a figyelmet. 

Fuchs Henrik, polgármester: a hirdetményt kiteszik a hirdetőbe, a honlapra is és megjelentetik a helyi
újságban is. 

-  Hegyi út ügye

Kuti Istvánné, alpolgármester: kérdezné, hogy mi újság a Hegyi út ügyével?

Fuchs Henrik, polgármester: azt beszélték, hogy először még járnak egyet és utána lép fel az ügyvéd,
de nem tudja, hogy egyelőre hol tart az ügy. Az ügyvédet megkeresi, és tájékoztatást ad majd az ügy
állásáról.
Egyelőre a Panoráma utca ügye jobban fut, az már bíróságon van. 
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Kérdezi, hogy van-e még valami a vegyes ügyekben?

Mivel több kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el, megköszöni a részvételt,  és az ülést  11:35 órakor
bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                                Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                           jegyző
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