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

Szám: Krs/584-7/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  május 15. napján 11:00
órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  Kultúrház  (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:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából:
Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető

Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

Meghívott:  
Sztrik Ákos rendőr százados, őrsparancsnok

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Tisztelettel köszönt  mindenkit,  külön  köszönti  Sztrik  Ákos  rendőr
százados 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

46/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

1



A 2018. május 15-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 2018.  május 15-i
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. A 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. Balatonrendes  Község  Önkormányzata  2017.  évi  zárszámadásának
elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IV. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

V.   Az önkormányzat  vagyonáról és a  vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

VI.  A köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező
igénybevételéről,  a  közterület  használatáról  és  üzemképtelen  járművek
elhelyezésének rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

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

VIII. Beszámoló a társulások 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

IX.  2017. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

X. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XI. Piros Lászlóné bérleti szerződés kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XII.  Balatonrendes  063.  és  064.  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú ingatlanok
megvételére érkezett ajánlat
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
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XIII.  Balatonrendes  0217,  0218,  0220/4.  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú
ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XIV. Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XV. Gyermekorvosi feladatellátási szerződés felmondásáról döntés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

XVI. 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

47/2018. (V. 15.) 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 zászlós, őrsparancsnok: Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  Elég részletesen
kifejtette  Ruzsa  úr  a  beszámolót,  ezért  csak  néhány mondattal  szeretné  kiegészíteni.  2016-ban  a
bűncselekmények összesenje 1 volt, 2017-ben 3 volt, amiből egy közlekedési, ittas vezetés miatt volt,
ami még a tűrhető  kategórián belül van. Közlekedési baleset 2016-ban sem és 2017-ben sem volt a
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településen, sőt tulajdon elleni szabálysértések sem voltak 2016-ban és 2017-ben sem. Ezek nagyon jó
eredmények. Ez jellemző egyébként a Badacsonytomaji Rendőrőrs illetékességi területére és a Tapolcai
Rendőrkapitányságra is. Annyira jól sikerültek a tavalyi éves eredmények, hogy Veszprém megyében a
Tapolca  Rendőrkapitányság  másfél  héttel  ezelőtt  megkapta  az  Év  Kapitánysága  díjat.  Ezekhez  az
eredményekhez  a  környező  polgárőr  egyesületeknek  is  nagy  közük  van,  sokat  segítettek
rendezvényekkor, választásokkor és minden ilyen eseménykor. Szeretné megköszönni az ő segítségüket.
Biztos,  hogy nagyban hozzájárultak  ők  is  ezekhez  az  eredményekhez.  Ha  valakinek  van kérdése,
szívesen válaszol. Reméli, hogy Polgármester úrral, a Testülettel is továbbra is jó kapcsolatot  tudnak
ápolni, ha bármiben tudnak segítségre lenni, rendelkezésre állnak. 

Fuchs Henrik, polgármester: Köszöni szépen. Gratulál az elismeréshez. Az Önkormányzatnak valóban
jó  a  kapcsolata  a  Rendőrséggel,  reméli  a  továbbiakban  is  így  lesz.  Nagyon  örül  neki,  hogy  a
bűncselekmények ennyire  visszaszorultak  a  térségben,  illetve,  hogy baleset  sincs.  A jövőben is  így
maradjon.  További  sikeres  együttműködést  és  jó  egészséget  kíván  mindenkinek.  Megköszöni  a
beszámolót. Kérdése van valakinek?

Kérdés nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, úgy a beszámolót elfogadásra
javasolja. 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

48/2018. (V. 15.) 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.

Sztrik Ákos, őrsparancsnok távozott az ülésről. 

II.  A 2017. évi költségvetés módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztésben részletesen ki van fejtve, hogy mi indokolja. anyagot
mindenki megkapta. Kérdése, észrevétele van valakinek?
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

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:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló 
2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

Fuchs  Henrik,  polgármester: Javasolja  az  előterjesztésben  foglalt  tájékoztatási  kötelezettség
elfogadását is. Aki 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

49/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  költségvetés  módosításához
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 

III.  Balatonrendes Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

Fuchs Henrik, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs, kéri, hogy a 2017. évi zárszámadást fogadják el az
előterjesztés szerint. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelete 

Balatonrendes Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Fuchs  Henrik,  polgármester: Itt  is javasolja az  előterjesztésben foglalt  tájékoztatási  kötelezettség
elfogadását is. Aki 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

50/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  zárszámadáshoz  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 

IV. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről

Fuchs Henrik, polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Amennyiben nincs,  aki a  2017.  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:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

51/2018. (V. 15.) HATÁROZATA
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A 2017. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben Balatonrendes Község Önkormányzatánál
végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

V. Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  rendelet
módosítása

Fuchs Henrik, polgármester:  Az indokolná a rendelet módosítását,  hogy jelen állás szerint ez az 1
millió forint értékhatár bent van a rendeletben, ez alapján csak a pályázat alapján történő értékesítés
lehetséges, így az egyes területértékesítést ez megnehezíti, mert így nem tudnak ingatlanértékesítőkkel
megbízást kötni a terület értékesítésére, mivel az 1 millió forintos értékhatár olyan alacsony, hogy azokat
mindig  pályáztatni  kellene,  ez  pedig  jelentősen  nehezíti  az  értékesítést.  Ezért  kérte  a  Hivatalt  a
rendelettervezet  elkészítésére.  Ez alapján ha kikerül az 1 millió forintos értékhatár,  akkor  a törvényi
értékhatárt  kell figyelembe venni, az pedig 25 millió forint. Amikor a rendeletmódosítás hatályba lép,
onnantól  nyugodtan  működhet  az  a  megoldás,  hogy meg tudnak  bízni ingatlanértékesítőket.  Ezzel
kapcsolatban van valakinek kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs, az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását
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

7/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
11/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

VI.   A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező
igénybevételéről,  a  közterület  használatáról  és  üzemképtelen  járművek  elhelyezésének
rendjéről szóló rendelet módosítása

Fuchs Henrik, polgármester: Itt a korábbiakban felmerült hatalmas önkormányzati költség indokolja,
illetve az, hogy jelen állás szerint a rendelet nem is felel meg a törvényi előírásoknak, mert az szerepel a
jelen tervezetben,  hogy házhoz  menő  lomtalanítás,  viszont  a  még  hatályosban úgy szerepel,  hogy
kihelyezhető  az  ingatlan  elé  közterületre.  Ez  törvényileg  nem helytálló,  mert  nem lehet  elhelyezni
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közterületen hulladékot  és ezért  javasolja ezt  a módosítást.  Illetve azért  is, hogy elkerüljék azt,  ami
tavaly is megtörtént, hogy olyan hatalmas költséget jelentett az Önkormányzatnak a szolgáltató számára
biztosított  területen  fennmaradt  hulladék  elszállíttatása.  Az  idei  évben  eddig  azért  maradt  el  a
lomtalanítás, mert ugyan a szolgáltató a továbbiakban is szerette volna a gyűjtőpontos lomtalanítást, de
az általa javasolt megoldást, miszerint, hogy az előző munkanapon vegye át a területet  és a területet
ugyan úgy adják vissza a lomtalanítás végén, a szolgáltató ezt nem fogadta el. Ezért eddig nem került
sor  a  lomtalanításra,  de  mivel a  szolgáltatónak  ez  kötelezettsége,  hogy évi  egyszeri  lomtalanítást
biztosítson, ez továbbra is a szolgáltató kötelezettsége. A rendelettervezet elfogadásával már az idén is
így valósulhatna meg, amelyet egyre több önkormányzat fogad el az országban, hogy inkább a házhoz
menő  lomtalanítást  támogatják,  elkerülve  azt,  hogy  kikerüljön  a  szemét  a  közterületre.  Itt  már
követhetetlen volt, azok is, akik nem szerződő partnerek, azok is bármilyen hulladékot oda hordhattak,
arra a területre. Javasolná az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester: Amennyiben ezt  a  javaslatot  a  Képviselő-testület  elfogadja,  akkor
kidolgozásra fog kerülni, hogy hogyan fogják tudni a lakosok jelezni azt, hogy mikor tartanának igényt a
lomtalanításra?  Vagy  meghatározott  időintervallumban  kerül  sor  erre  az  elszállításra,  vagy  pedig
mindenki,  aki  úgy  gondolja,  hogy  összegyűjti  a  lomokat,  akkor  jelez  a  szolgáltatónak?  Ennek  a
koordinálását hogy fogják tudni kidolgozni? Mindenki saját maga telefonál be?

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Két  variáció  van,  az  egyik  az,  hogy vagy a  szolgálató  felveszi a
kapcsolatot a szerződő felekkel és tesz egy több alternatívás javaslatot, és akkor azt közösen egyeztetik,
de mindenképpen az Önkormányzat nélkül, mivel ebben az Önkormányzat nem érintett.  Van olyan is,
hogy a szerződő fél megkeresi a szolgáltatót, hogy ugyan már mikor tudnak az év folyamán biztosítani
lehetőséget. Ez egy közös egyeztetés, ami elképzelése szerint úgy valósulhatna meg, hogy a szolgáltató
javasol 2-3 időpontot  és ebből egyet el kell fogadjon a szerződő fél. Biztosan nem egy időpontot  fog
javasolni. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Ez akkor majd be fog kerülni a szolgáltatóval kötött  megegyezésbe,
hogy ő javasoljon időpontot. A lakosságot majd tájékoztatni kell, hogy a lomtalanítás elmaradása esetén
milyen megoldásokhoz tudnak folyamodni. 

Fuchs Henrik, polgármester: A lomtalanítás elmaradása idézőjeles, hiszen el nem maradhat,  mert  a
szolgáltatónak kötelessége. Ha ma döntést hoznak, hogy e szerint kívánják módosítani a rendeletet, ez
még  nem fog  azonnal  módosulni.  Most  még  fut  egy egyeztető  kört,  hogy felsőbb  fórumokon  is
elfogadják a rendelettervezetet.  Amennyiben ott  elfogadják és leírják véleményüket,  akkor  egy újabb
ülésen fogadhatják el a rendeletmódosítást.  Ezek után az ügyfél keresi meg a szolgáltatót  telefonon,
vagy akár e-mailben, hogy mondja meg, hogy részükre mikor biztosítja a lomtalanítást.

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  „…amennyiben  kifizette  a
szemétszállítási díjat.”  Ezek  a  szemétszállítási díjak fél évvel,  négy hónappal elmaradott  állapotban
vannak, tehát a szolgáltató tudja majd azt mondani annak, aki betelefonál, hogy nincs is a díj rendezve,
de  ez  nem a  lakos  hibája,  mert  a  szolgáltató  nem is  igyekszik  küldeni a  számlákat,  viszont  van
hivatkozási alapja. 

Fuchs Henrik, polgármester: Már nem a szolgáltató  küldi a számlát. Ez okozza a bonyodalmakat,
mert  a  számlázás  jelen állás  szerint  központilag  történik.  Olyan számlát  a  szolgáltató  nem kérhet
számon, amit még ki sem bocsátottak az ügyfél részére. Ha van kibocsátott számla és az nincs befizetve,
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akkor valóban hivatkozhat erre, de ha nincs kibocsátott  számla, akkor nem. Azt továbbra is fel tudják
ajánlani, attól nem zárkózik el az Önkormányzat, hogy ha megkeresik az önkormányzatot, hogy írjanak
x ember nevében egy e-mailt, ebben tudnak segíteni. Nem akarnak elzárkózni teljesen. Még azt is bele
vehetik,  hogy  külön  egyezség  alapján  működhet  a  gyűjtőpontos,  de  csak  abban  az  esetben,  ha
megengedi a szolgáltató az ügyfeleknek, hogy már hétvégén elhelyezzenek ott  hulladékot.  Mert jelen
állás szerint a legnagyobb problémát az okozta, hogy senkivel nem egyeztetett a szolgáltató időpontot,
hanem azt mondta, hogy ekkor van a lomtalanítás. Akkorra biztosítson az Önkormányzat helyet. Ők
akkor leteszik a konténert, de igen ám, az idén is egy négynapos ünnep utáni nap helyezték volna el. Ha
az emberek tudták volna, hogy az ünnepek után azon a bizonyos helyen konténere lesznek, akkor a
négy napban telehordták volna szeméttel, amire az Önkormányzatnak nincs rá költsége, hogy megoldja
ennek tárolását.  A szolgáltató  tett  javaslatot,  hogy az  Önkormányzat  őriztesse  a  területet,  de  úgy
gondolja, hogy őriztesse az, akinek ebből bevétele származik. Vegye át  a szolgáltató  hétvége előtt  a
területet,  vigyázzon rá  és adja vissza ugyan úgy.  Akkor  hozzájárult  volna,  de  így nem. Most  ez a
problémája. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: A településen a szelektív gyűjtőedények kérdése is egyfolytában téma,
tehát sok mindenben nem teljesíti kötelezettségét a szolgáltató sajnálatos módon. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: A Konzorciumra  hivatkozik  a  szolgáltató,  hogy  továbbra  is  azért
helyezte ki a gyűjtőkonténereket, mert a Konzorcium döntése alapján csak Tapolcán osztja ki a sárga
kukákat. Azt szeretné, hogy ne legyen megkülönböztetés és mindenhol működjön ugyan az, mert sok
probléma van ezekkel a gyűjtőszigetekkel, mert  rendszeresen tele pakolják mindenféle hulladékkal a
területét és a szolgáltató nem foglalkozik vele, csak a gyűjtőedényzetbe elhelyezett hulladékot üríti. 
Jellemzően egyre több önkormányzat vezeti be ezt a fajta lomtalanítást, ami ebben az előterjesztésben is
szerepel. Ezért is javasolná ennek elfogadását. Ezt véleményeztetésre meg kell küldeni. Akár addig is
készíthetnek  egy értesítést,  hogy milyen módon  tervezi  az  Önkormányzat  a  rendelet  módosítását.
Amennyiben a rendelet  jogerőre emelkedik, onnantól kezdve tudnak egyeztetni ezzel kapcsolatban a
szolgáltatóval.

Dr. Takács Katalin, aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető:  Az előterjesztésben szerepel a
rendelettervezet, de most nem azt kellene elfogadni, hanem egy határozatot kellene hozni arról, hogy a
rendelet módosításának ezen szövegével egyetértenek és ezt kell felterjeszteni véleményezésre. Ha az
visszajön, akkor utána kell magát a rendeletet módosítani. Az még egy ülés lesz.

Fuchs Henrik, polgármester:  Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  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

52/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításának véleményeztetéséről
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Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
tervezet módosítását megvitatta és azt az előterjesztés szerint javasolja véleményeztetésre megküldeni az
illetékes hatóság részére. 

A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  módosító  rendelet  tervezetet
véleményezésre az illetékességgel rendelkező hatóság részére küldje meg. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

VII.  Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése

Fuchs Henrik, polgármester:  A határozatban a szövegezésben alpolgármester szerepel, gondolja ez
elírás, ezt javasolja majd javítani. Az előterjesztéssel kapcsolatban van valakinek kérdése, észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben nincs,  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot
elfogadja azzal a módosítással, hogy „Utasítja a polgármester…”, az kézfeltartással jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

53/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2017. 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: 2018. június 15.
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VIII.  Beszámoló a társulások 2017. évi tevékenységéről

Fuchs Henrik, polgármester: 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:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

54/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Az önkormányzati társulások 2017. évi munkájáról készült beszámolóról

Balatonrendes Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások  2017.  évi
munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

IX.  2017. évi rendezvények elszámolása

Fuchs Henrik, polgármester:  Jelentős eltérés a mandulafa ültetésnél van, de azt is tudják, hogy mivel
a  tavalyi  évben  nagy  számba  kellett  mandulafát  ültetni,  azért  fordulhatott  elő,  hogy  a  költséget
megemelkedtek.  Az  idei évben már  visszahelyezték  a  mandulafa ültetést  novemberre,  mivel akkor
olcsóbb a mandulafa. Kérdése, észrevétele van ezzel kapcsolatban valakinek? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Amennyiben  nincs,  javasolja  a  2017.  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:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

55/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A 2017. évi rendezvények elszámolásáról
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi rendezvények elszámolásáról
készített kimutatást elfogadja.

X.  Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Fuchs Henrik, polgármester: A maga részéről nem javasol díjat módosítani. Van ettől eltérő javaslat? 

Csabáné Varga Anikó, képviselő:  A kolumbáriumban úgy tapasztalta,  hogy egyszeri megváltás van
15.000.- Ft. Azon kellene valamit változtatni, mert hátrányosan érinti a többit. Ott  is azért  van azzal
dolog, és ha ez így maradna, akkor úgy gondolja, hogy egy idő múlva rátérne mindenki vagy nagyon
sokan erre a megoldásra, mert ezt sokkal olcsóbb megoldás. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ugyan a sírhelyek lejárnak, de ott  is úgy szabták meg, hogy az újbóli
megváltásnak  nincs  díja.  Azt  szokták  meg,  hogy  ugyan  meg  kell  hosszabbítani,  mert,  ha  nem
hosszabbítják meg, akkor azt vehetik úgymond elhagyott sírnak, de díjat nem kérnek jelenleg az újbóli
megváltásért.  A kolumbáriumnál is ez érvényes véleménye szerint.  Jellemzően észre  lehet  venni, ha
hamvasztásos temetés van, mivel hogy van a családban sírhely, leginkább oda helyezik el a hamvakat,
nem is annyira a kolumbáriumot veszik igénybe. Az biztos, hogy ez sokkal hamarabban véges, mert kb.
10 kolumbáriumra van még lehetőség, utána úgymond ki kell alakítani plusz helyet, míg ugyan ez a
sírhelyre nem igaz,  mert  ott  jelen állás szerint,  mivel hogy bővült  is a  temető,  ott  több helyre van
lehetőség. De ettől függetlenül, ha képviselő asszony úgy gondolja, hogy szavazzanak magasabb díjról
és javasol valamilyen összeget, akkor felteszi szavazásra. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Inkább a lejárti időre gondolt akkor, amikor felvetette. Nem javasol
díja emelni.

Fuchs Henrik, polgármester:  Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat a) verzióját fogadják
el, miszerint nem kívánnak díjakat emelni. 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

56/2018. (V. 15.) 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 módosítani nem kívánja. 
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XI.  Piros Lászlóné bérleti szerződés kérelme 

Fuchs Henrik, polgármester: Mindenki előtt ismert, korábban már beszéltek róla, javasolja elfogadásra
az  előterjesztésben  szereplő  határozat  szerint.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e  kérdés,
észrevétel?

Piros Zita, képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, ezért kéri a döntésből való kizárását.

Fuchs Henrik, polgármester: Kéri a Képviselő-testületet,  döntsenek Piros Zita képviselő döntésből
való kizárásáról.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

57/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Döntésből való kizárásról

Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt,  hogy Piros  Zita  képviselőt   -  saját
kezdeményezésére -  Piros Lászlóné bérleti szerződés ügyéről szóló döntéshozatal során a szavazásból
kizárja. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mindezek  után  javasolja,  hogy hozzák  meg döntésüket  a  meglévő,
határozatlan idejű bérleti szerződés megszüntetéséről. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

58/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Piros Lászlóné által bérelt önkormányzati üzlethelyiség bérleti szerződés megszüntetéséről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Piros Lászlóné (8255
Balatonrendes,  Hegyalja  u.  6.)  által  2010.  március  30.  napján  kötött,  Balatonrendes  113.  hrsz-ú
ingatlanon lévő épület bérletére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel 2018. május 31. napjával
megszünteti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: 2018. május 30.

Fuchs Henrik, polgármester: Ezek után javasolja a kérelem alapján a bérleti szerződés megkötését az
előterjesztés szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

59/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Balatonrendes 113. hrsz-ú ingatlan bérleti szerződéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Piros  Lászlóné  (8255  Balatonrendes,
Hegyalja u.  6.)  Balatonrendes  113.  hrsz-ú  ingatlanra (27  m2)  vonatkozó  bérleti  szerződés  kérelmét
elfogadja, és támogatja annak 10 évre történő bérbeadását 2018. június 1. napjától. 
A bérleti díj összegét 8.500.- Ft/hó összegben határozza meg. A bérleti díj mértéke a KSH által közölt
infláció mértékével (első alkalommal 2019. évtől) emelkedik. A bérleti díj megfizetése két  részletben
esedékes, minden év június 15., illetve szeptember 15. napján. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 2018. május 30.

XII.  Balatonrendes 063. és 064. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvételére
érkezett ajánlat

Fuchs Henrik, polgármester:  Itt  a vasút  alatti  területről beszélnek, itt  a kanyarban helyezkedik el
nagyjából. Aki a vételi ajánlatot tette, őneki már van azon a területen egy erdőterülete, ott  kíván még
vásárolni. Jelezték, hogy megvásárolnák ezt a két ingatlant az Önkormányzattól. A 063. hrsz-ú ingatlan
jelenleg forgalomképtelen, az egy út. A 064. hrsz-ú terület egy erdőterület, amelyet jelen állapotában az
Önkormányzat  hasznosítani  nem  tud.  Más  erdőterületek  is  vannak,  amiket  korábban  próbáltak
értékesíteni, de nem sikerült. Ez egy 1518 m2-es erdőterület. A maga részéről javasolja az értékesítést és
javasol  1,5  millió  forintos  vételárat  megjelölni.  Amennyiben a  vevő  elfogadja,  akkor  létrejöhet  az
értékesítés, de mindez a vagyonrendelet módosításának hatálybalépését követően. 
Aki ezt a javaslatot el tudja fogadni, kéri kézfeltartással jelezze. 
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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

60/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A Balatonrendes 064. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési szándékáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  szándékát  fejezi  ki  a  tulajdonában  lévő
Balatonrendes 064. hrsz-ú, 1518 m2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlanának értékesítésére Éri Anita
és  Hegedűs  Róbert  (1136  Budapest,  Hegedűs  Gyula  u.  39-41.  5.  em.  38A.  szám alatti  lakosok,
kérelmezők részére.  Amennyiben a módosított  vagyonrendelet  hatályba lép, úgy a Képviselő-testület
dönt az értékesítésről. 

Felhatalmazza a polgármestert,  hogy az értékesítés való döntést  terjessze a Képviselő-testület  soron
következő ülésére. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: a módosított vagyonrendelet hatálybalépését követő rendkívüli ülés

XIII.  Balatonrendes  0217,  0218,  0220/4.  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok
értékesítése

Fuchs Henrik, polgármester:  Javasolna egy olyan kiegészítést,  hogy korábban döntöttek  a 212/13.
hrsz-ú ún. „kutas” ingatlan értékesítéséről, de akkor nem döntöttek az ingatlan értékesítési irányáráról.
Javasolja, hogy ezzel egészítsék ki ezt  a napirendi pontot.  Így 4 ingatlan esetében fogadjanak el egy
irányárat. Kérdezi, hogy egyetért-e a Képviselő-testület azzal, hogy kiegészítsék ezzal a 212/13. hrsz-ú
ingatlannal az anyagot?

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  egyetért  azzal,  hogy  az  értékesítésre  kijelölt  ingatlanokat  kiegészítsék  a
Balatonrendes belterület 212/13. hrsz-ú ingatlannal.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  A 212/13.  hrsz-ú  ingatlan  esetében  15  millió  forintos  eladási  árat
javasolna. A 0217. hrsz-ú ingatlant az értékbecslés alapján, ahhoz viszonyulva és a korábbi tapasztalatok
szerint, amikor is egyben a három ingatlant próbálták értékesíteni, 554.000.- Ft-os eladási árat javasol. A
0218. hrsz-ú ingatlant 1.723.000.- Ft-os eladási árat, a 0220/4. hrsz-ú ingatlant 726.000.- Ft eladási árat
javasol. Ezeknél az ingatlanoknál a minimum értékesítési árat  az elkészített  értékbecslés szerinti árat
határoznák meg. Ezeknél az ingatlanoknál sajnos még nem rendelkeznek ajánlattal,  de reméli, hogy
ezután sikerül az értékesítés. Az utóbbi 3 ingatlant 2015-ben próbálták értékesíteni egyben, mert akkor
úgy nézett ki, hogy van rá vevő, de sajnos mégsem. 
Kérdezi a Testületet, hogy ez így elfogadható-e?
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Kuti Istvánné, alpolgármester: Ezek akkor most meghirdetésre kerülnek?

Fuchs Henrik, polgármester:  Úgy gondolja, hogy amikor a rendeletmódosítás életbe lép, akkor a 4
ingatlan értékesítésével egy vagy több ingatlanértékesítőt bíznának meg. Az is kérdés, hogy csak egyet
bízzanak-e meg, mert ha kizárólagos, akkor ott jobban hirdetik, meg talán többet is kérnek. Jellemzően a
vételár 2-5%-át kérik el a közvetítők. Ezt figyelembe kell venni. Volt egy ingatlaniroda, aki már szóba
került egy ingatlan értékesítésével kapcsolatban, de volt már megkeresés másik iroda részéről is. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ezek mindenképpen reális árak.  

Fuchs Henrik, polgármester:  Reményei szerint majd eladásra is kerülnek ezek az ingatlanok. Ezekkel
az  árakkal  szeretné  majd  az  értékesítés  elfogadását  a  módosított  vagyonrendelet  hatálybalépését
követően. Aki egyetért az értékesítési szándék kifejezésével, az kézfeltartással szavazzon.
 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

61/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A Balatonrendes 0217, 0218, 0220/4 és a 212/13. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítési szándékáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy az
Önkormányzat  tulajdonában lévő Balatonrendes  212/13.;  0217.;  0218.;  0220/4.  hrsz-ú  ingatlanokat
értékesíti. Az ingatlanok eladási árát az alábbiak szerint határozza meg:

1.) A Balatonrendes  212/13.  hrsz-ú,  kivett  beépítetlen  terület  művelési  ágú,  4971  m2 területű
ingatlan eladási ára:  15.000.000.- Ft.

2.) A Balatonrendes  0217.  hrsz-ú,  erdő  művelési  ágú,  2216  m2 területű  ingatlan  eladási  ára:
554.000.- Ft.

3.) A Balatonrendes  0218.  hrsz-ú,  erdő  művelési  ágú,  6892  m2 területű  ingatlan  eladási  ára:
1.723.000.- Ft.

4.) A Balatonrendes 0220/4.  hrsz-ú,  legelő művelési ágú,  2905 m2 területű  ingatlan eladási ára:
726.000.- Ft.

Felkéri a Polgármestert,  hogy a módosított  vagyonrendelet hatálybalépését követően az értékesítésről
való döntést terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: a módosított vagyonrendelet hatálybalépését követő rendkívüli ülés

XIV.  Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
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Fuchs Henrik, polgármester: A Nők a Balatonért Egyesület nyújtott be kérelmet. Javasolja elfogadásra
a támogatási kérelmet, ugyan olyan támogatási összeggel, mind amivel a többi egyesület támogatták,
azaz 50.000.- Ft-tal támogassák. Ennek fedezetére pedig javasolja az apartman bérbeadásából származó
bevételt.
Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

62/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja 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 a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportját (Székhely: 8255
Balatonrendes,  Regős u.  5.)  (továbbiakban: Egyesület)   egyszeri   50 000.-  Ft-tal,  azaz  Ötvenezer
forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Rendezvények, programok lebonyolításának támogatása
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről, melyet a Kultúrházban lévő apartman bérbeadásából származó bevétel terhére biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2018. június 30.
- 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.

XV.  Gyermekorvosi feladatellátási szerződés felmondásáról döntés
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Fuchs Henrik, polgármester: Sajnos időközben doktor úr elhunyt, de mivel a BT-vel van a szerződés,
ezért javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 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

63/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 180/2018.(IV.18.) határozatát megismerte és a „Dr. Sellyei és Fia” egészségügyi
Szolgáltató  Betéti  Társasággal (8258  Badacsonytomaj,  Kert  utca  32.;  képviseli: Dr.  Sellyei Ferenc)
2013. február 18. napján kötött  feladatellátási szerződés felmondását tudomásul veszi Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának határozata szerint.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

XVI.  Vegyes ügyek

-  Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Fuchs Henrik, polgármester:  A Munkaterv szerint május hónap van megjelölve a közmeghallgatás
idejének, de a napról korábban nem döntöttek. Tekintettel arra, hogy május 28-án 14:00 órára tervezték
be hősi halottak emlékművének koszorúzást, ezért javasolja a közmeghallgatás időpontját 2018. május
28. 15:00 órára. 
Ha nincs más javaslat, aki a közmeghallgatás 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

64/2018. (V. 15.) HATÁROZATA

A közmeghallgatás időpontjáról
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Balatonrendes Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  május 28-án (hétfőn)  15:00  órától
közmeghallgatást tart. 

-  Hegyi út ügye

Kuti  Istvánné, alpolgármester: Szeretné megkérdezi, hogy mi a helyzet a Hegyi út  elbirtoklásával,
ügyével? Ugye itt arról van szó, hogy a Tomoriék előtti rész a Tomoriék területéhez tartozik és ennek
ügye hol tart most? Hetente merül ez fel, mint kérdés.

Fuchs Henrik, polgármester: Nehéz erre  pontos  választ  adni. Ott  tart,  hogy az ügyvéd úr,  aki az
Önkormányzat más ügyeiben is meg van bízva, nála van az ügy. Ő fog ebben eljárni. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Sajnos már másfél éve mondja, hogy az ügy folyamatban van és azt a
felvilágosítást kapta az egyik érdeklődőtől, hogy ilyen hosszan nem szokott  folyamatban lenni semmi,
vagy nem is folyik ez ügyben a világon semmi az Önkormányzat részéről, vagy pedig ez egy halogatási
taktika. 

Fuchs Henrik, polgármester: Valószínű, hogy az érdeklődőnek szerencsére még nem volt ilyenben
része, mint ami itt van. 2007. óta folyamatban van, hogy az Önkormányzaté legyen a Kultúrház melletti
terület. A mai nap sincs még az Önkormányzat tulajdonában. Ez az egyik példa. Tudják, hogy mennyi
ideig tartott,  míg meg lett osztva a 2,7 ha-os terület. A Panoráma utca ügye kb. 2015. óta folyamatban
van. Azóta folyamatosan van kitűzve tárgyalás. 
Annyit el lehet mondani az érdeklődőknek az ügyben, hogy a tulajdonosok elzárkóztak tőle, hogy ezt
ingyen, bérmentve felajánlják. Innentől kezdve csak bírósági úton szerezhető meg a terület. A beadvány
ügyvéd által beadására még valószínű nem került sor, ugyanis a másik ügyekből kifolyólag intézkedik.
Biztosan sor kerül rá, hogy ez is bírósági úton fog tudni rendeződni. Az ügyvéd tud róla, az anyagot
megkapta a Hivataltól. Volt olyan tulajdonos, aki hozzájárult, volt, aki nem. Amikor ennek az utcának a
leaszfaltozása  történt,  az  egy  szóbeli  hozzájárulásra  történt.  30  éve  így van  használva,  ezt  tudja
mindenki. Remélhetőleg belátható időn belül rendeződik az ügy. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: Olyan vonatkozásban adhat felvilágosítást, hogy melyik ügyvédi iroda
lett megbízva az üggyel?

Fuchs Henrik, polgármester: Természetesen, ez  nyilvános adat. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  Szeretné jelezni, hogy díszoklevél adományozására lenne javaslata,
melyet írásban be fog nyújtani. 

Fuchs Henrik, polgármester:  Megköszöni mindenki részéről a részvételt,  és az ülést 12:33 órakor
bezárta.
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Kmft.

                  Fuchs Henrik                                                                                Tóthné Titz Éva
                   polgármester                                                                      jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
                                                                Dr. Takács Katalin

      aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
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