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Lakosság részéről megjelent:9 fő

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket. Tekintettel arra, hogy
lát olyanokat is, akik még nem vettek részt ilyen közmeghallgatáson, tájékoztatja a lakosság
részéről megjelenteket, hogy a közmeghallgatás formális része az, hogy először tájékoztatók
vannak és utána, ha ezek lezajlottak jönnek a lakossági kérdések. A kérdések feltételénél azt
kérné,  hogy  tiszteljék  meg  a  másikat  azzal,  hogy  mindenkinek  megvárják,  amíg  végig
mondja,  amit  mondani  szeretne,  és  megígéri,  hogy  a  képviselő-testület  is  mindenkit
meghallgat. Előre is megköszöni a megértésüket.

Megállapítja,  hogy  a  Képviselőtestület  teljes  létszámmal,  azaz  5  fővel  jelen  van,  a
közmeghallgatás 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:
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A 2019. június03-i közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról



Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.
június 03-i közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint
határozza meg:

I. Beszámoló a környezet állapotáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

II. Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. Közérdekű kérdések és javaslatok

A lakosság részéről plusz egy fő érkezik.

I. Beszámoló a környezet állapotáról

Fuchs Henrik, polgármester:  Ez is egy kötelező feladata az önkormányzatoknak, minden
évben egyszer a lakosságot tájékoztatnia kell. A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja és az 51. § (3) bekezdése írja
elő az önkormányzat feladatának a környezet állapotának értékelését, elemzését és a lakosság
évente egyszeri tájékoztatását.
Balatonrendes Község levegőjét a 4/2002. (X.7.)  KvVM rendelet  a 10. légszennyezettségi

zónába sorolja, vagyis a szennyezőanyagok közül a kén‐dioxid, nitrogén‐dioxid, szénmonoxid

és benzol mennyisége az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, a szilárd légszennyező
anyagok mennyisége a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
Helyi  rendelet  jelenleg  még  lehetőséget  nyújt  a  kerti  hulladék  kizárólag  október  1-től  a
következő év április 30-ig terjedő időszakban égethető, belterületi ingatlanok területén hétfőn
és  szerdán  16.00  –  22.00  óra  és  szombaton  8.00-12.00  óra  között.  Mivel  ez  az  egyik
legnagyobb légszennyezést okozó tevékenység, ezért célszerű lenne, ha ez megszűnne, de ez
csak oly módon lehetséges, ha a lakossági hulladékszállítást végző szolgáltató biztosítaná a
vele szerződésben álló ingatlantulajdonosok részére a zöld hulladék gyűjtését és elszállítását.
Ezzel kapcsolatban több körben egyeztettünk a hulladékszállítást végző NHSZ Tapolca Kft-
vel, de sajnos elszállítást nem végeznek, arra hivatkozva, hogy 20 km-en belül található a
telephelyük és a szerződő partnerek részére ingyenesen biztosítják a beszállítás lehetőségét.
Az  már  más  kérdés,  hogy hogyan  tudja  ezt  mindenki  megoldani,  hogy a  zöldhulladékot
beszállítsa.
Nagy zajkibocsátással működő ipari vagy mezőgazdasági üzem a területen nem található, a
zajterhelés  forrása a  közúti  közlekedés,  amely a  településen  áthaladó 71-es  számú főúton

olykor,  főleg  a  nyári  időszakban  megnövekedett  személyautó‐,  teherautó-,  illetve  jelentős

kamionforgalom okozza. 



A  27/2006.  (II.7.)  kormányrendelet  alapján  a  település  nitrátérzékeny  terület,  ennek
megfelelően a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásait be kell tartani, és alkalmazni kell a
településen gazdálkodóknak. 

A településen  a  vezetékes  ivóvízellátás  megoldott,  a  vízellátó  hálózat  100%‐os  szintre

kiépítettnek  tekinthető,  az  ivóvízvezeték  minden  utcában  kiépült,  az  ellátás  regionális
hálózatról történik, az ellátást a DRV ZRT végzi. Azonban az egyre növekvő fogyasztó szám
eredményeként  nyári  időszakban  jelentős  nyomáscsökkenés  tapasztalható,  a  település
magasabb részein,  sajnos előfordult  már a téli  időszakban is  a nem megfelelő nyomás.  A
szolgáltató felé jeleztük, de megkeresésünkre azt a választ kaptuk, hogy az előírt minimum
1,5 Bar nyomást egy fogyasztó kivételével mindenhol teljesíteni tudta társaságuk.

Balatonrendes  területén  a  villamos  energia  szolgáltatója  az  E-ONÉszak‐dunántúli

Áramszolgáltató  Zrt.  A terület  villamosenergia‐ellátása  100%‐osnak  minősíthető.  A térség

villamosenergia ellátását a 120 kV‐os Litér‐Keszthely gerincvezeték biztosítja. A fejlesztési

területek  ellátása  a  meglévő  települési  hálózatokról  biztosítható,  azonban  a
transzformátorállomások bővítése a jövőben itt szükséges lesz. 
Továbbra  is  nagy gondot  jelent  a  környezetre  a  rengeteg  illegális  hulladék  elhelyezés  az
állampolgárok részéről, mely az üdülő szezon kezdetétől minden héten plusz feladatokat és
költségeket ró az önkormányzatra. 
A település környezeti állapotának fejlesztési céljaként fontos lenne a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítésének teljes körű tétele, a meglévő rendszerek mederrendezése, de ezt sajnos
Balatonrendes bevételei nem teszik lehetővé. Így csak abban reménykedhetünk, hogy a közel
jövőben esetlegesen pályázati  forrásból  megvalósítható.   Közlekedés  szempontból  kiemelt
feladat a kerékpárút kiépítése, mely valószínűsíthetően a közel jövőben állami beruházásban
megvalósul. Fontos a településen áthaladó 71-es számú főúton gyalogátkelőhelyek létesítése,
melynek megvalósításához az önkormányzatnak továbbra is szüksége lenne pályázati forrás
igénybevételére, melyre az elmúlt időszakban sajnos nem volt lehetőség. Azonban a tervezési
folyamatot a közel jövőben szeretnénk elindítani, hogy legalább egy esetleges pályázathoz
kész tervekkel rendelkezzenek. 
Megköszöni a figyelmet. Ennyi lenne a környezeti állapotról a tájékoztató.

Kéri  a Képviselő-testületet,  aki  egyetért  a  környezet állapotáról  szóló beszámolóval,  és el
tudja fogadni, az kézfeltartással jelezze.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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A környezet állapotáról szóló beszámolóról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  környezet  állapotáról  szóló
beszámolót tudomásul veszi.

II. Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról

Fuchs  Henrik,  polgármester: Az  Önkormányzat  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati
Hivatalban látja el  a működést,  ehhez a működéséhez szükséges 1.783.000 Ft pénzeszköz
átadást 2018. évben csak részben tudta teljesíteni. Ennek kiadására pályáztak a Rendkívüli
Önkormányzati  Támogatás  keretében,  de  az  igényelt  891.500 Ft  helyett  csak 475.465 Ft-
támogatást kapott, a fennmaradó 416.035 Ft-ot is a 2019. költségvetési évben teljesítette az
Önkormányzata Hivatalnak.
Az  Önkormányzat  a  szociális  alapszolgáltatási  feladatait  társulás  formájában  látja  el.  
A feladatellátás színvonala 2018. évben is biztosított volt.  A lakosság ennek keretein belül
veheti  igénybe  a  házi  gondozást,  szociális  étkeztetést  valamint  a  családsegítést,  illetve  a
társulás  keretein  belül  működteti  a  tapolcai  háziorvosi  ügyeletet,  mely  társulások
működéséhez lakosság arányosan járul hozzá.
A bevételek és a kiadások az előirányzatokon belül alakultak. Az Önkormányzatnál a 2018.
évre  tervezett  bevételei  53.526.094  Ft,  a  kiadások  48.592.658  Ft  teljesültek.  Az
Önkormányzat gazdálkodását a közhatalmi bevételek jelentősen segítik, mely 15.974.285 Ft
forrást jelent a kiadások finanszírozásához. Az iparűzési adóemelésének hatására jelentősen
megnövekedett  ezen  bevétel.  Az  adók  megoszlása  az  alábbiak  szerint  alakult:
építményadó8.092.417  Ft,  telekadó4.428.761  Ft,  iparűzési  adó2.436.235  Ft,  gépjárműadó
helyi önkormányzatot megillető része689.191 Ft, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
232.812 Ft, egyéb közhatalmi bevételek94.869 Ft.
A  tartózkodási  idő  után  fizetendő  adó,  (kurtaxa)  a  szállásadók,  illetve  a  településen
megfigyelhető üdülők létszámához képest elég csekély.  Mivel  a  hivatal  jelenlegi létszáma
nem teszi  lehetővé  a  rendszeres  ellenőrzést,  ezért  a  legutóbbi  testületi  ülésen  képviselő-
testület  azon  szándékát  fejezte  ki,  hogy  a  Közös  Hivatalban  lévő  településekkel  együtt
lehetőség szerint a nyári hónapokra felvenne dolgozót, aki az ellenőrzéseket elvégzi, hogy az
ellenőrzés hatására esetlegesen megnövekedjen a befizetés, mert mint tudják, a befizetések
után az állam plusz 1 forinttal  megtoldja,  tehát  ugyanannyit  kapnak még pluszba,  mint  a
befizetések. Illetve azért köztudott, hogy ha valaki valahol megszáll, akkor ezt általában ő tőle
elkérik, most az a kérdés, hogy az önkormányzathoz beérkezik-e. 
A  normatív  állami  támogatások  az  alábbi  jogcímeken  oszlik  meg  2018-ban:  a  helyi
önkormányzatok  működésének  általános  támogatása  5.477.222  Ft,  a  települési
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.800.000 Ft, működési célú költségvetési
és kiegészítő támogatások6.604.626 Ft.
A Foglalkoztatási  Alapból  a  hosszabb  idejű  közfoglalkoztatás  támogatására  1.030.861  Ft
került az Önkormányzat részére kiutalásra.



2018. évben az önkormányzat elkészítette a Települési Arculati  Kézikönyvet,  mivel állami
támogatásban  nem  részesült,  ezért  1  millió  forintjába  került  az  önkormányzatnak.  Ez
szabályozza tulajdonképpen, hogy Balatonrendesen mi milyen formában építhető.
2018.  évben  az  Önkormányzatnak  4.933.436  Ft  pénzmaradványa  volt,  2018.  december  
31-én 5.915.913 Ft pénzeszközzel rendelkezett. 
2018. évben a képviselő-testület 23 alkalommal ülésezett ebből: 9 alkalommal soros ülésen, 
14 alkalommal rendkívüli ülés keretében. Ezen számadatba beletartoznak az együttes ülések a
közös hivatalhoz tartozó településekkel.  Az ülések során 115 határozatot hozott, illetve 13 
rendeletet alkotott, vagy módosított. 
Tavaly  májusi  közmeghallgatás  óta  a  teljesség  igénye  nélkül  alábbiak  történtek:  még
májusban  megemlékeztünk  a  hősi  halottakról,  illetve  a  hónap  folyamán  megkezdtük  a
közterületek  virágosítását.  Júniusban  lezajlott  a  falunapi  rendezvény.  Közművelődési
érdekeltségnövelő  pályázat  került  benyújtásra  a  könyvtár  felújítására,  melyre  291.000  Ft
támogatást  ítéltek  meg,  az  igényelt  1,8  millió  forinttal  szemben,  az  önkormányzat  ezt  az
összeget  250.000  Ft  önerővel  egészítette  ki,  mely  támogatást  a  könyvtárra  fordítottuk.
Júliusban, augusztusban folyamatos küzdés volt a fűnyírással, mivel az ingatlantulajdonosok
többszöri felhívás ellenére sem hajlandók –nem mindegyikük – az ingatlanuk előtt kezelni a
területet,  sokan  az  önkormányzatra  várnak.  Júliusban  értékesítésre  került  a  064  helyrajzi
számú erdő ingatlan 1.500.000 Ft összegben. Beüzemelésre került a kultúrház tetőszerkezetén
elhelyezett napelem rendszer, mely az épület villamos energia ellátását biztosítja. A beruházás
megtakarításból kerül kifizetésre. 
Augusztusban  a  könyvtárban  Boldizsár  Ildikó  író-olvasó  találkozója,  Tálos  Géza
helytörténész  előadása  volt.  Szeptemberben  szüreti  rendezvény  zajlott,  ezúton  is  köszöni
mindenkinek a ki a felvonulókat vendégül látta. Októberben megtörtént a mandulafa ültetés a
70. életévét betöltött Balatonrendesi állandó lakónak. Három állandó lakó részesült ebben:
Pergerné Kovács Katalin, Szarkáné Aranyos Terézia és Takács Ferenc. Novemberben Orbán
Péter helyi fotográfus előadással egybekötött vetítése zajlott a kultúrházban. Decemberben
hagyományos  adventi  gyertyagyújtás,  Mikulás,  karácsonyi  rendezvény.  Még  ebben  a
hónapban kiosztásra került 8 fő kérelmező között a pályázat útján elnyert szociális tűzifa 2,9
m3/igénylő mennyiségben, mely az önkormányzatnak megközelítőleg 100.000 Ft-jába került.  
Az  idei  évben,  februárban  disznóvágás  program  lebonyolítására  került  sor,  melyen,  a
disznótoros  ebéden  a  résztvevők  a  rendezvényt  53.500  Ft  adománnyal  támogatták.
Márciusban ünnepi megemlékezés volt a kultúrház nagytermében.  Még ebben a hónapban
tervezővel folytatott tárgyalás folytatására került sor sajnos a csónakkikötővel kapcsolatosan
nem jó hírekkel szembesültek. Az előzetes ajánlat szerint a környezeti hatásvizsgálati, illetve
terv dokumentáció elkészítése és engedélyezése, úgy hogy még sehol sincsen a csónakkikötő,
csak az összesen3.000.000 Ft+ ÁFA költséget igényelne. Az általa becsült teljes megvalósulás
szerény  számítások  szerint  10-15  millió  forint,  amelyről  úgy  gondolja,  hogy  még  a
csónaktulajdonosok bevonásával  is  nagyon nehezen elérhető összeg.  A Hivatal  épületében
található Apartman bérbeadásra került március 15-től szeptember 30-ig,  ez havi 85.000 Ft
bevételt jelent az önkormányzat számára.  Márciusban megrendelésre került a temetőkataszter
elkészítése, amelynek vezetése, illetve elkészíttetése kötelező önkormányzati feladat, melynek
költsége közel 200.000 Ft, ez már időközben elkészült.   Áprilisban270 tő levendula került
elültetésre  a  buszmegállóhoz,  illetve  a  vasútállomáshoz,  továbbá  a  kultúrház  környékén.



Megtörtént  a  szokásos  Húsvét  Hétfői  Játékok.  A Magyar  Faluprogram keretében pályázat
benyújtása a kultúrház felújítására, mely keretében a bejárati  ajtók cseréje, előtetővel való
ellátása, 71-es felőli nagy boltíves ablak cseréje, nagyterem galéria folytatása, külső színezés,
bádogozás valósulna meg. Hivatalos értesítés még nem érkezett róla.
Májusban  a  Hullám  utcában  lévő  212/13  helyrajzi  számú  ingatlan  értékesítése,  tovább
folytatódott a virágosítás.  Szintén a faluprogram keretein belül pályázat került benyújtásra az
orvosi  rendelő  felújítására,  itt  az  orvosi  rendelőhöz  tartozó  vizesblokkjának  a  felújítása
szükséges,  illetve  kettő  ablak,  illetve  a  bejárati  ajtó  cseréje.  Korábban  a  váróban  az
önkormányzat saját költségén felújította a vizesblokkot.
Állandó  feladat,  illetve  költség,  jelentős  költség  a  10  évvel  ezelőtt  bezárt  szeméttelep
rendszeres  nyírása,  vízelvezető árok tisztítása,  kötelező mérések szükségesek a  gázfigyelő
kutakból,  illetve  a  talajból,  továbbá  meteorológiai  adatok  begyűjtése,  mely  költségek
megközelítik az 1 millió forintot évente. 
Negyedik  éve  biztosítja  az  önkormányzat  a  falubusszal  történő  iskolai,  illetve  óvodai
gyermekszállítást,  melyet  mivel  nem polgármesteri  feladat,  illetve  állami  támogatást  nem
kapunk rá, így tulajdonképpen társadalmi munkában végzem. Ezzel nem kívánna kérkedni,
csak a megalapozatlan feltételezések, melyek arra következtetnek, hogy ezután is pénzt vehet
fel, ennek tisztázása érdekében kívánta ezt elmondani, hogy ezért semmilyen juttatást nem
kap, lehetőségeihez mérten nagyon szívesen végzi.
A  kerékpárút  vonatkozásában  rendszeres  tárgyalások,  tervegyeztetések  zajlottak
Kővágóörsön,  Balatonrendesen,  illetve  Veszprémben.  212/13  helyrajzi  számú  ingatlan  –
amelyet értékesítettek –, az önkormányzat rendelkezett egy ásványvízkúttal, annak a létesítési
engedélye ügyében több egyeztetés, eljárás folyt.
Ibolya utcai vízelvezetés megoldása érdekében megtörtént az utca szintezése. Sajnos, azonban
amit szeretett volna, hogy ha ezt tovább meg tudják tolni munkagéppel az utat és belevezetik
az ott  lévő vízelvezető árokba,  ez sajnos a szintek miatt  nagyon nehezen megvalósítható.
Ezért  következő  lehetőségként  az  ingatlantulajdonosok  kerültek  felszólításra,  hogy  az
ingatlanukon  húzódó  árkot  tisztítsák  ki.  32  címre,  14  érintett  részére  került  felhívás
kiküldésre,  melyből  13  átvétel  már  megtörtént,  3  címről  visszaérkezett  a  levél,  mint
ismeretlen,  de népesség nyilvántartási nyomozás után ezen a héten az új címre postázásra
kerül részükre.  
Az  önkormányzat  lehetőségeihez  mérten  az  idei  évben  is  támogatást  nyújt  civil
szervezeteknek 50.000 Ft egységes támogatási összeggel.  A támogatott szervezetek: Nők a
Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi  Csoportja,  Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesület,
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Valamint ezen felül 10.000 Ft támogatás a Tapolcai
Mentőknek. 
Zárszóként ezúton is köszönöm a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, az
önkormányzatunk dolgozók a település érdekében végzett munkáját, illetve köszönöm azon
Balatonrendesi  ingatlantulajdonosok  segítségét,  akik  az  év  során  bármilyen  formában
támogatják önkormányzatunkat. Nem szeret külön kiemelni, de csak azért teszi meg, mert
egész  évben  minden  rendezvényüket  támogatják,  és  úgy gondolja,  hogy mivel  egy helyi
vállalkozás nincs még egy ilyen, ezért külön szeretné megköszönni a Kuti Pincészetnek, hogy
egész évben támogatja az Önkormányzat rendezvényeit.



Megköszöni szépen a jelenlévők megtisztelő figyelmét. 

Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a Képviselő-testület munkájáról szóló beszámolóval,
az kézfeltartással jelezze.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2019. (VI. 03.) HATÁROZATA

A Képviselő-testület munkájáról szóló beszámolóról

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  Képviselő-testület  munkájáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.

III. Közérdekű kérdések és javaslatok

Lakossági  résztvevő:  Neki  három  kérdése  lenne.  Az  első  kérdése,  hogy  lesz-e  bolt?  A
második, hogy hol lesz bicikli  út,  ha lesz? A harmadik az, hogy az Ibolya utcában mikor
fognak azzal csinálni valamit, hogy ne lehessen bemenni csónakkal?

Fuchs Henrik, polgármester:  Kezdené az első kérdés megválaszolásával.  A bolt  jelenleg
bérbe  van  adva.  A bérlő  intézi  a  kötelezettségeit,  valószínűsíthetően  a  hétvégére,  mint
dohánybolt  és  bolt  megnyit.  De  kocsmarésze  a  későbbiek  folyamán  sem fog  megnyitni.
Alkalmazottat nem talál, jelen állás szerint 2 fő alkalmazottat tudott találni, az információi
szerint. Már beleinvesztált annyi pénzt, hogy ha lehetősége lenne rá, már nyitva lenne, de
lehetőségei szerint nem tud még nyitva lenni. Ezzel kapcsolatban ezt tudja elmondani.
A második  kérdés  volt  a  bicikli  út.  A kerékpárút  ugye  tulajdonképpen  az  önkormányzat
rendezési terve szerint 2005 óta úgy szerepel, hogy a vasút alatti részen haladna el és ott az
úgynevezett régi gázfogadónál jön ki. A jelenlegi tervek szerint is itt ez az elképzelés, de azt
tudja, hogy van ez ellen mozgolódás.  De az elképzelések szerint itt lenne. Nagyon hamar le
kell zajlania ennek a történetnek, mert ugye állami beruházás keretében valósulna meg. 

Lakossági résztvevő: Már 2005-ben átadták ezt.

Fuchs Henrik, polgármester: Átadták, sajnos akkor is olyan okok miatt nem valósult meg a
Balatonrendesi szakasz, mert ezt a szakaszt támadták külső emberek, civil szervezetek, vagy
szervezet. Ezért elhúzódott úgy, aztán jött egy olyan választás ahol nem ugyanaz a párt maradt
kormányon, akinek az elképzelése volt a kerékpárút, ezért nem épült meg. Azóta meg, most
már  úgy  tudja,  hogy  nagyon  fontos  számukra  is  hogy  a  mindenhol  beharangozott,
bereklámozott  Balatoni  Bringakör út  sosem volt  körút,  mivel  a Balatonrendesi  szakasz az
soha nem készült el.  Sajnos ez egy részt annak volt köszönhető, amit azért tudni kell, hogy a
mai jelenlegi  rendszer,  ha valaki  szeretne valamit  építeni,  azt,  ha megakadályozni  nem is
lehet, de jelentősen lehet hátráltatni. 

Lakossági résztvevő:2005 óta?



Fuchs  Henrik,  polgármester:  Igen.  Azóta  nem  volt  rá  állami  beruházás,  hogy
megvalósuljon. Ez egy akkora beruházás, hogy ez mindenhol állami beruházásból valósult
meg, azóta nem volt, most lett rá lehetőség, hogy fel kívánják újítani. 

Lakossági résztvevő:  És mi van a csónakkal,  ott  előttük az Ibolya utcában? Itt  vannak a
képek, arról, ami tavaly is volt.

Fuchs Henrik, polgármester: Azt azért elmondja minden évben, hogy 80 óta van nyaralójuk
Balatonrendesen, 88 óta itt is élnek, ezért nagyjából ismeri a területet, nem voltak valóban
korábban ilyen szélsőséges időjárási viszonyok, de azt azért tudják, hogy az út mellett…

Folyamatos közbeszólások miatt egyszerre többen beszélnek, a hanganyag értelmezhetetlen.

Ezt kérte a legelején, hogy ő végig hallgat mindenkit, őt is legyenek szívesek végighallgatni.

Az út mellett egy vizenyős, sás jellegű terület volt, ami feltöltésre került, sőt fákat ültetnek
bele  más  területére.  Az  egy  állami  terület  magyar  államvasutak  területe,  az  út  az
önkormányzat területe.  Egyet meg tud csinálni az önkormányzat, mert arra még valószínűleg
az anyagi lehetőségei is megvannak rá – bár nem biztos benne, hogy az ő megelégedésükre is
szolgálna –, hogy az út mellé ás egy árkot, hogy az valamennyire elvezesse a vizet. De akkor
ugye  ezeket  a  „parkolókat”  nem fogják  tudni  használni.  Mást  ők  nem tehetnek,  hiszen  a
magyar  államvasutak területén ők nem csinálhatnak semmit,  az  önkormányzati  rész pedig
csak az út. Amit megtehettek azt megtettek. Tudja, hogy vannak, akik rendszeresen mindent
megtesznek annak érdekében, hogy abban a vízelvezető árokban mindig elfolyjon a víz, de azt
is tudja, hogy vannak, akik nem. És erre azért mindenkinek lehetne, kérése a szomszéd felé,
vagy  hatással  lenni  a  szomszédjára,  mert  a  problémát  az  okozza,  hogy  a  földhivatali
bejegyzett vízelvezetői árok eltűnt. 

Lakossági résztvevő: Melyik? Hogy, hogy eltűnt?

Fuchs Henrik, polgármester: Nem, nincs bejegyezve a földterület.

Lakossági résztvevő: Hogy, hogy eltűnt? Hát hogy létezik ez? Majd hoz egy térképet.

Fuchs Henrik,  polgármester:  Ettől  függetlenül  az  ingatlantulajdonosok megtehetnék azt,
hogy karbantartják.

Lakossági résztvevő: Ha egyszer az le lett pecsételve, attól, hogy rendszerváltozás volt az
ugyanúgy érvényes, nem?

Lakossági résztvevő: Jogutód nélkül megszűnt az érvényessége.

Nehezen hallható és egyszerre többen beszélnek a hangfelvétel értelmezhetetlen.

Lakossági résztvevő: Még egy problémája lenne a tűzrakással. Soha nem rakott még tüzet,
pedig már 40-45 éve ott lakik, néha nem lehet kimenni, olyan füst van. Hogyan lehetne ez
ellen tenni valami?

Fuchs Henrik, polgármester: Ebben csak bejelentés útján lehet intézkedni.



Lakossági résztvevő: Szeretne kérdezni, az jó az önkormányzatnak, hogy mindig kihívják a
katasztrófavédelmet?

Fuchs Henrik, polgármester: Nem jó. Nem mondta egy szóval sem, hogy jó. Az a jó, hogy
ha közösen tudják megoldani, de úgy gondolja, hogy minden ingatlantulajdonos tegyen ezért.
Hogy minden ingatlan tulajdonos tisztítsa ki, mert hiába tisztítja ki, ha a következő telken már
nem tisztítják ki és nem tud elfolyni. 

Lakossági résztvevő: De az utcán nem folyik el.

Fuchs Henrik, polgármester: Lehet, hogy nem kerülne annyi víz az utcára. A postánál lévő
áteresz vezeti át az alsó részre a vizet.

Lakossági résztvevő: Ami nem volt kitakarítva, mert nem tett róla a szomszéd. Igen, tudja.

Fuchs Henrik, polgármester:  Az áteresz az ki volt tisztítva, mert azt a közút kitisztította,
alulra lefolyt aztán elterült a földeken. Így terül el az utcán is. Ettől függetlenül azt látják,
hogy  olyan  extrém  viszonyok  vannak,  hogy  most  egy  pillanat  alatt  olyan  mennyiségű
csapadék hullik le, ami valóban problémát okoz. Illetve időközben 10 cm-rel megemelték a
Balaton vízszintjét és ugye ezekről a területekről minden víz a Balatonba folyik. Önök azt is
tudják, hogy például az elsők között megépült nyaraló ingatlan ott azon a területen, az lábakra
épülő ház volt. Pont ezért, mert úgy engedélyezték neki, mivelhogy ez egy olyan ingoványos,
lápos terület volt, hogy akkor csak úgy kapott rá engedélyt, mert akkor még odafigyeltek erre.
Aztán időközben ő is beépítette, mert most már nem egy lábakon álló ház, mert körbe lett
építve. Ma már előfordulhat, hogy víz kerül bele. Biztos, hogy kell ez ügyben valamit tenni.
De csak az önkormányzatra várni ennek a megoldásáért, az sem jó.

Lakossági  résztvevő:  Amikor  ő  idekerült  azt  mondták,  hogy  ez  a  patak  a  falunak  a
vízelvezetője. Ezt így mondták neki.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen ez így van, ez a valóságban most is így van! A többi a
földhivatalon  is  múlik.  Ettől  függetlenül  ők  megtették,  hogy  megkérték  az
ingatlantulajdonosokat, innentől kezdve, most ő hiába kéri meg őket decemberben. Akkor is
ki kell takarítani, de igazán akkor ér valamit, ha tavasszal lejön és az, az első intézkedése,
hogy ezt a vízelvezetőt kitisztítja, hiszen az ő érdeke is. Nem tudja, hogy miért büntet. Ön
ugyanígy tud tőle kérni.

Lakossági résztvevő: Azért, ha egy hivatal felszólítja azért az más.

Fuchs Henrik, polgármester: De nincs jogi alapja!  Ha megmondják, hogy mi a jogi alapja,
akkor aszerint fog lépni.

Lakossági  résztvevő: Elnézést  kér  a  közbeszólásért,  bemutatkozik:  Sinkovics  Ferenc,  és
elmondja,  hogy melyik  utcában  lakik.  A feleségével  néhány évvel  ezelőtt  költöztek  haza
külföldről. A jegyző, mint jogi személy kell, hogy utána járjon, milyen lehetőségei vannak az
önkormányzatnak büntetés céllal. Egy felszólítás a mai világban nem sokat ér, ezt ő is tudja,
viszont ha másból nem ért, miután az első 50.000,- Ft-os csekket megkapja, hogy azt be kell
fizetnie, akkor már elgondolkozik rajta. Ez az ő saját véleménye. Ő úgy gondolja, hogy az
önkormányzat  jegyzőjének  ennek  utána  kell  járnia,  ő  a  jogi  személy.  Ez  az  egyik,  amit
mondani  szeretett  volna,  a  másik,  hogy  neki  is  lenne  pár  kérdése  illetve  észrevétele



polgármester úr felé. Mielőtt feltenné ezeket, szeretné megjegyezni, hogy nagyon szeret itt
lakni és el sem költözne innen semmi pénzért.
Az  első  kérdése,  a  szelektív  hulladékgyűjtővel  kapcsolatban  szeretné  kérdezni  az
Önkormányzatot, hogy mit kívánnak tenni? Ők ott laknak mellette, és látják, hogy tavasztól
őszig mi történik a szelektív hulladékgyűjtő környékén. Javaslatként azt tudná mondani, – két
dolgot is tudna erre javasolni –, az egyik, hogy bekamerázzák, és meg kell büntetni, azt, aki
kiteszi mellé. Ő biztosítaná a kamera kihelyezését a saját telkükre. Ez az egyik javaslata, a
másik  javaslata,  hogy  azt  is  meglehet  oldani,  hogy  –  akár  kapával  odamegy  és  segít,
bármilyen társadalmi munkában nagyon szívesen részt vesz –építsenek egy olyan szelektív
hulladékgyűjtőt, ami zárható, és minden lakosnak adnának egy kulcsot.
A második kérdése az lenne, hogy nem tudja, hogy mennyire zavarja önöknek a szemét az
övét igen csak, hogy az állami vasúttal szemben áll egy autóbusz – nem is tudja, hogy mióta
–, most már egész régóta, és ráadásul, ha jól tudja, az természetvédelmi terület. Erről szeretné
megkérdezni az önkormányzatot, hogy mit kíván esetleg tenni? Esetleg tehetnek-e valamit
közösen? Ő személy szerint nem vontathatja el onnan, ezért szeretne az Önkormányzathoz
fordulni ennek a megoldásának az ügyében. Talált  egy olyat,  hogy Balatonrendes vízpart-
rehabilitációs tanulmányi terve. Van benne egy térkép, amit sajnos nem tudott kinagyíttatni,
de véleménye szerint az egy természetvédelmi területen áll, így szabálytalan. 
A következő kérdése a  zöldhulladékkal  kapcsolatosan,  ő  is  elég  nagy problémának tartja.
Polgármester  úr  nagyon  helyesen  mondta  a  környezettanulmányi  tervben,  hogy annak  az
elégetése az egyik legjobban környezet rombolóbb hatású. Úgy gondolná – és természetesen
menne, és csinálná ő is, ha arról van szó –, hogy építsenek egy zöldhulladék tároló helyet, egy
nagy  komposztálót,  amit  a  helyiek  a  későbbiekben  fel  is  tudnának  használni.  Ez  is  egy
megoldás.
Aztán  a  következő  kérdése  a  kerékpárúttal  kapcsolatban  lenne.  Rendszeresen  találkozik
kerékpárosokkal, akik megindulnak Salföldre és eltévedtek. Addig is, amíg a kerékpárúttal
kapcsolatos dolgok nem rendeződnek, nem lehetne-e egy olyan, hogy legalább egy jelzést
kitenni, vagy felfesteni, hogy merre forduljanak?
Aztán a honlappal kapcsolatosan szeretne kérdezni. Javasolta már, de még mindig nem kapott
választ, 2-3 e-mailt, és még a honlapon keresztül is írt, de onnan sem érkezett rá válasz, hogy
miért nem lehetne azt megoldani, hogy egy hírlevél formájában értesíteni a lakosságot – ő
lenne az első, aki regisztrálna erre –, hogy az önkormányzat éppen mit csinál, mert őt érdekli,
hogy  az  ő  lakóhelyén  mi  történik.  Amikor  ide  költöztek  a  feleségével,  voltak  bent  az
önkormányzaton  és  felajánlotta,  hogy  ő  informatika  tanár,  és  programozó,  és  ő  nagyon
szívesen segítene is ebben. Ő már ajánlotta fel ezt, hogy nagyon szívesen segítene létrehozni
egy ilyet és akár tanfolyamot is tartana. 

Fuchs Henrik, polgármester: Az nagyon jó lenne. 

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Úgy érzi, hogy egyfajta elhárítást tapasztal ezzel
kapcsolatban. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Ez  egy  beszélgetés  során  hangzott  el,  mikor  először
találkoztak – kint a hirdetőtáblánál – ő arra emlékszik, hogy egy beszélgetés során hangzott el
a felajánlás, amit ő megköszönt, szívesen veszik az ilyet, aztán nem volt rá további lépés. De
ő  ennek  nagyon  örül.  Egyébként  50  m-re  laknak  egymástól.  Ha  bármikor  találkoznak,
megállítja és beszélgethetnének erről.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Ahol ő élt, ott ez nem igazán volt szokás.



Fuchs Henrik, polgármester: De itt meg igen. Kis faluban, kis közösségben bárhol bármikor
beszélhetnek. Nem ez az egy évben egy alkalom van. 

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Rendben. Köszöni. Az utolsó kérdése a hírlevéllel
kapcsolatosan  az  lenne  –  ami  őt  is  mindig  érdekelte  –,  hogy  az  önkormányzat  milyen
pályázatokra nyújt be pályázatot, és milyen eredménnyel?

Fuchs Henrik, polgármester: Amire tud általában, arra pályázik. Önerős pályázatokon nem
nagyon  tudnak  részt  venni.  Nem  véletlenül  emelte  ki,  hogy  egy  olyan  vállalkozás  van
Balatonrendesen,  aki  rendszeres  támogatója  az  önkormányzatnak.  Ehhez  képest,  annyi
bejelentett vállalkozás van, ennek köszönhetően nagyon magas Balatonrendesnek az adóerő
képessége,  amit  nem  adóbefizetés  alapján  számítanak  ki.  Emiatt  jelenleg  is  rosszabb
feltételekkel  pályázik  Balatonrendes,  némelyik  környező  településhez  képest,  mert  itt
kedvezőbb az iparűzési adó, nem a maximumra van téve Balatonrendesen, és ennek hatására
alakult ez ki. Korábbi években nem ez történt. 

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc):  Rendben, csak kíváncsi az ilyen pályázatokra. A
hírlevél  formájában  történő  tájékoztatást  is  csak  azért  javasolná,  mert  neki  nem  okozna
semmilyen  problémát  egy  ilyennek  a  kialakítása,  a  szakmájához  kapcsolódik,  szívesen
segítene ebben.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Különben  meg  ezen  kívül,  ami  már  beadott  pályázat,  az
testületi döntés, az pedig mind szerepel a honlapon.   

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc):  Lehet,  nem vitatkozni szeretett  volna,  csak egy
fajta igényt jelezni.

Fuchs Henrik, polgármester: Rendben, köszöni a kérdéseket, jó volna ezeken végigmenni,
és ha kérheti, kezdjék az elsőnél.

Lakossági  résztvevő  (Sinkovics  Ferenc):  Az első  kérdése  a  szelektív  hulladékgyűjtővel
kapcsolatban volt.

Fuchs Henrik, polgármester: A szelektív hulladékgyűjtővel nagyon sok úgymond „harcot”
folytat  azért,  hogy ez  megszűnjön.  Próbál  ebben  előre  lépni,  a  szolgáltatóval  ez  ügyben
rengeteg egyeztetése volt. Ő neki már régóta úgy kéne ellátnia a szolgáltatását, hogy a falu
lakossága  részére  külön  kukát  biztosít.  A legutolsó  jelzésükre,  egy  jó  darabig  választ  se
kaptak, a konzorciumtól se, hogy ez miért nem történik meg. Ugyan ez a szolgáltató Tapolcán
ezt biztosítja. Ráadásul látta már a telepen, hogy ott vannak a sárga kukák felhalmozva, és
nem osztja ki őket. Azt, hogy ezt miért teszi, hogy hogyan lehetséges ez, hogy ezt megtegye,
azt nem tudja.

Lakossági  résztvevő  (Sinkovics  Ferenc): Bocsánatot  kér  a  közbevágásért,  nem szeretné
félbe  szakítani,  ha  a  szolgáltatónak  ez  kötelessége,  vagy  kötelessége  lenne,  akkor  az
önkormányzatnak tovább kellene lépni ez ügyben.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Viszont  volt  egy  pályázat,  a  szolgáltató  legelső  körben  –
lényegében  ez  a  konzorcium  158  településen  működteti  a  hulladékszállítást,  melynek
Királyszentistván a központja, oda szállítják be erről a 158 településről a hulladékot. Ezt ugye
nem  egy  szolgáltató  végzi,  hanem  több  szolgáltató  konzorciuma.  Általában  azért



megfigyelhető, hogy ott ahol önkormányzati tulajdonban lévő vagy az önkormányzatnak van
benne tulajdona, ott azért működik. Balatonrendesen sajnos nem működik, hogy miért nem
azt  nem tudja.  Az eredeti  pályázatban vállalták ezeket a hulladék szigeteket is.  Ez is  egy
hatalmas probléma. Kevés önkormányzati terület van rá, hogy egyáltalán ki legyen alakítva.
Eredendően azt gondolták, hogy – mivel csak egy pontot lehetett kijelölni – majd a főtéren, a
főutca  kanyarulatában  milyen  jó  lesz,  mert  ott  mindenki  számára,  viszonylag  könnyen
elérhető. Aztán nagyon hamar kellett szembesülniük azzal, hogy az emberek éjszaka szórják
az üvegeket a gyűjtőbe. Itt a falu közepén így még borzalmasabb volt,  ezért próbálkoztak
azzal,  hogy kivitték oda a falu szélére,  de szíve szerint teljesen megszüntetné,  ez ügyben
folyamatos egyeztetés folyik

Lakossági  résztvevő  (Sinkovics  Ferenc): Környezetvédelem  szempontjából  viszont  a
szelektív hulladékgyűjtés az egy jó dolog, egyáltalán nem tartja rossznak, csak azt gondolja,
hogy legyen akkor zárható.

Egyszerre többen beszélnek, a hanganyag értelmezhetetlen. 

Fuchs  Henrik,  polgármester: Azért  azt  nagyjából  tudják,  hogy annak  a  területnek  a  be
kamerázása úgy, hogy az valóban működőképes legyen, az biztos, hogy többszázezer forintos
tétel.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Nem.

Fuchs Henrik, polgármester: De igen.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Nem.

Fuchs Henrik, polgármester: Egy kamerával nem működhet. Tett már fel vadkamerát. Egy
részről vannak személyiségi jogok, ráadásul rendszámot rendszeresen esti időszakban már le
sem lehetne olvasni, ahhoz már egy komolyabb kamera kell, amelyikkel rendszámot este le
tudnak olvasni. Ráadásul, ha egy irányból teszik fel és azt tudják, hogy hol van, azt ki is
fogják kerülni. De a fő szempont, hogy nem biztos, hogy jogi alapja van a felvételnek. Ez
nehezíti a dolgot.

Lakossági  résztvevő  (Sinkovics  Ferenc): Azt  tudja,  hogy vannak  személyiségi  jogok,  a
kérdéses inkább az, hogy ezek a személyiségi jogok meddig élnek, hiszen azt biztos, hogy
nem lehet mindent megcsinálni személyiségi jogok mögé bújva. Itt is azt mondaná, hogy a
jegyzőnek kellene valamilyen szinten utána járnia.

Fuchs  Henrik,  polgármester: A  legkomolyabb  lépéseket  megteszik.  Hétről,  hétre  az
önkormányzati  dolgozók  eltakarítják  a  szemetet,  rendbe  teszik  a  környékét,  és  utána
önkormányzati költségen elszállítatják. Ezeket a pénzeket lehetne másra is fordítani – például
kamerázni  –,  vagy  más  sokkal  jobb  dolgokat  megvalósítani,  ahelyett,  hogy  szemetet
szállítatnak. Nem beszélve arról, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy sok esetben olyan
emberek helyezik el így a szemetet, akik kifizetik a hulladékszállítást, de nem vásárol kukát,
mert  állítólag  az  övét  ellopják,  ezért  kihelyezi  közterületre  a  szemetét,  amit  utána  az
önkormányzat újra kifizet. A szolgáltató meg kétszer részesül bevételben.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Már  kétszer  is  meg  lett  szólítva,  azzal
kapcsolatosan, hogy a jegyzőnek mi a feladata, ezért erre most válaszolna, arra, hogy: „… a



jegyzőnek ez a dolga”. Tudják, hogy mi a dolguk és azt is tudják, hogy mi a megoldás, ezzel a
kamera  rendszerrel,  mert  ez  csak  egy  módon  működhet,  ha  az  önkormányzat
megfinanszírozza,  majd  olyan  szerződést  és  megállapodást  köt  e  rendőrséggel,  aki  ezt  a
kamerarendszert felügyeli, és folyamatosan a képeit rögzíti, illetve nézi. Valamint, ha olyan
dolog van, hogy feljelentés érkezik, akkor előveszi, és megnézi, hogy mi az alapja. Az egész
települést be kellene kamerázni külterülettel együtt, ahhoz, hogy ha azt akarják a rendőrök,
hogy ez alapján tettest fogjanak. Nem tudja, hogy erre az önkormányzatnak van-e fedezete?
Tehát tudják ők, hogy mit lehet tenni. Amelyik önkormányzatnak van erre fedezete és elég
pénze,  az  meg  is  tette,  szinte  az  egész  települést  bekamerázta,  még  ott  sem  tud  teljes
egészében megvalósulni. A kisebb települések jellemzően a falunak egy-egy pontját tudják
csak maximum a  településnek bekamerázni  és  valószínű,  hogy ha  lesz  kamera,  nem oda
fogják letenni a szemetet. 

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Ez is csak egy lehetőség, csak azt mondja, hogy
valamilyen szinten kellene ez ügyben találni egy előrelépő megoldást.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Rendben,  csak  tekintettel  arra,  hogy
kiemelte,  hogy a „jegyzőnek a  dolga”  fontosnak tartotta  válaszolni.  A jegyző tudja,  mi  a
dolga, hogy mit lehet tenni, sőt az önkormányzat is tudja, hogy mit lehet tenni, de ennek
egyrészt az anyagi vonzata miatt sem, másrészt pedig amiatt se, mert nem képes az egész
közigazgatási  területet  olyan  szinten  bekamerázni,  hogy  ezek  az  illegális  lerakások
megszűnjenek.

Fuchs Henrik, polgármester: Azért is mondta a százezer forintos tételt, mert jelenleg van rá
egy pályázat,  egy 4 kamerás  rendszerre  – csak  épületekre való  elhelyezéssel  –,  ennek az
önrésze 160.000,- Ft plusz ÁFA. Tehát ő ezért beszélt százezer forintos tételről. Ez egy 4
kamerás rendszer, és ez csak a pályázati önrész. Ez csak épületre vonatkozik. Ugyan ez is
nagy  költség,  de  még  mindig  kisebb  költség,  hogy  hétről  hétre  eltakaríttatják  onnan  a
szemetet. 

Lakossági  résztvevő  (Sinkovics  Ferenc): Pontosan  ezért  mondja  csak  ezt,  hogy  ne  az
önkormányzatnak  keljen  elhordatnia.  Félre  értés  ne  essék,  nagyon  nagyra  értékeli  a
munkájukat. De pontosan azért, hogy ezt az önkormányzat hordatja el, egy fölös, és ahhoz
képest  tetemes  költség.  Nem  tudja  pontosan,  hogy  mennyi  az  éves  költsége  a
szemétszállítatásnak az említett 160.000 Ft-hoz képest.

Fuchs Henrik, polgármester: Csak azért nem éri el ezt az összeget, mert le is válogatják a
szemetet, hogy tényleg minél kisebb legyen a költsége. A régi szeméttelep mellett van egy
önkormányzati területük, ott van két konténer, amibe gyűjtik, és amikor megtelik, elvitetik, de
tényleg teljesen leválogatva.
Szerinte  a  legjobb megoldás az lenne,  ha nem lenne szelektív  sziget.  Ettől  függetlenül jó
volna a falut valamilyen szinten bekamerázni. Már az is sokat segítene. Meg más ügyben is,
ha véletlenül más probléma lenne. Nem biztos, hogy teljes mértékben megoldást jelentene, de
ettől függetlenül kellene, az épületre is ezért került kamera. 

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Ez egy javaslat volt csak. 

Lakossági  résztvevő  (NABE  vezetője): A  Nők  a  Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi
Csoportját  vezeti,  egy éve.  Ezzel  kapcsolatosan  a  szemléletváltoztatásban  tudna  segíteni.
Ennek érdekében szoktak szétvinni a faluban szórólapokat, azzal kapcsolatos tájékoztatással,



hogy hova lehet gyűjteni az elemet, hol vannak a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, és ehhez
hasonló információkkal. Több alkalommal is szerveztek már nagyobb körű szemétgyűjtést,
több területen is. De akkor még nem volt a hulladékgyűjtő konténer.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  a  szolgáltató  azzal  magyarázza  ezeket  a  szelektív
szigeteket, hogy ezeket az üdülőtulajdonosoknak biztosítja, ezért csak abban az időszakban
helyezi  ki,  arra  a  6  hónapra,  amikor  itt  vannak az  üdülő  tulajdonosok,  illetve  amikor  az
üdülőtulajdonosok elvileg szemétszállítási díjakat fizetnek. Egyedül az üveggyűjtő konténer
van itt  egész évben,  mivel állandó lakosok is  csak azt  tudják használni.  Mert amit  adnak
zsákot, amit minden hónap első csütörtökén elszállítanak szelektív hulladékot, abba nem lehet
beletenni az üveget, tehát ezért van az, hogy abban az időszakban lehozzák ide azt az egy
üveggyűjtő konténert. De nem így kellene biztosítania ezt a szolgáltatónak, hanem az állandó
lakosoknak kukát kellene kiosztania. 

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): Sokan nem is fizetik. Sokan teszik azt, hogy be van
jelentkezve állandó lakosként, szemétszállítást nem fizet, de ki teszi a szemetét. 

Fuchs Henrik, polgármester: Talán az állandó lakos kevesebb, de igen,  kíván lefolytatni
ezzel kapcsolatban egyeztetést az NHSZ-szel, hogy melyik ingatlanok azok, amik egyáltalán
fizetnek szemétszállítási díjat, mert valószínűsíthető, hogy vannak olyanok, de valószínűleg
nem állandó lakosok.
De azt annyira le tudják szelektálni, hogy tudják, hogy kik az állandó lakosok, akik fizetnek
szemétszállítási szerződést és csak azokra a címekre viszik el a kukát. Amennyire le tudják
szelektálni azt meg is teszik. Egyedül a nyári időszakban nem tudnak szelektálni. Olyankor
azért  sokkal  nehezebb,  ha  minden  egyes  címet  beazonosítanának,  sose  végeznének  a
hulladékszállítással. Volt még kérdés.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Nem tartja fontosnak, illetve nem igényli,  hogy
most  rögtön  válaszoljon  minden  kérdésére,  nem  szeretne  senkit  feltartani,  úgy  is  jó,  ha
elektronikus úton kapja meg a választ. 

Fuchs Henrik, polgármester: Ha megfelelő, akkor elküldjük a választ. 

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): Még annyit  szeretne mondani,  hogy amennyire a
szemléletformálás,  a tájékoztatás is  legalább ennyire lényeges,  és a honlapon nem szokott
tájékoztatást találni, mindig csak régebbieket talál.

Fuchs Henrik, polgármester: Nem tudja, hogy mivel kapcsolatosan nincs fenn tájékoztatás
konkrétan?

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): Például a rendezvényekkel kapcsolatosan.

Fuchs  Henrik,  polgármester: A  rendezvényekkel  kapcsolatos  programterv  minden  év
februárjában felkerül a honlapra. Lehetséges, hogy fent vannak az előző évi rendezvények is.

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): A rendezvényekkel egészen konkrétan a falunappal
kapcsolatosan is szeretne kérdést feltenni, terveztek egy elektromos kivetítést az előző évek
falunapi  programjaival  kapcsolatos  összevágást,  amiket  a  falubeliek  adtak  elő.  Kérdezné,
hogy van-e projektor és van-e erre lehetőség?



Fuchs Henrik, polgármester: Ezt már személyes beszélgetés során is elmondta, hogy nincs. 

Lakossági  résztvevő  (NABE  vezetője): De  lehetőség,  hogy  valahonnan  legyen?  Van-e
bejáratott hely, ahonnan projektort szoktak esetleg beszerezni?

Fuchs Henrik, polgármester: Nincs.

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): Lehet, hogy tudna ebben segíteni.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Nem  egy  normál  projektorigényről  lenne  szó,  mert  ha
sátorban, világosban szeretne kivetíteni, akkor oda nem feltétlenül felel meg az a projektor,
ami  a  lakásban  megfelel.  Csak  jelzésképpen  mondja,  hogy  úgy  kell  kalkulálni  ezzel  a
projektorral. Nem tudja, hogy hány órás időponttal tervezik, ezt kellene esetleg egyeztetni,
hogy hány órakor terveznék ezt, és hogy helyileg hol?

Lakossági  résztvevő  (NABE  vezetője): Beleilleszkednének  a  műsorfolyamba  előzetes
egyeztetés kapcsán. Biztos nagy sikere lenne, mert ezek nagyon színvonalas előadások voltak.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Élőben  biztos,  hogy  nagyon  nagy  sikerük  volt,  hogy  a
vetítésnek is az lenne, csak remélik, hogy annak is olyan lesz.

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): A projektort bérelniük kell?

Fuchs Henrik, polgármester: Mivel az önkormányzatnak nincs, ezért igen.

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): És azt ki bérli?

Fuchs  Henrik,  polgármester: A  NABE  (Nők  a  Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi
Csoportja). A NABE-nek az önkormányzat támogatást biztosít.

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): Nincs ebben ismerete.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Megmondja  őszintén,  hogy  ő  sem  mostanában  bérelt
projektort,  amikor  legutoljára  volt  itt  projektoros  rendezvény  itt  a  Balatonrendesi
kultúrházban, az előadó biztosította  a saját  projektorát.  Itt  is  komolyabb kivetítés volt,  de
konkrétan arról  tudja,  hogy az a projektor  nem felelne meg – azt  el  is  tudná kérni (az a
testvére projektora) – de az nem alkalmas olyan jelegű kivetítésre, azt felajánlotta volna az ő
nevében, onnan is tudja, hogy nem alkalmas, hogy beszéltek róla. 

Lakossági  résztvevő: Szeretné  megkérdezni,  hogy az  árokfelőli  oldalt  vágják-e,  mert  ők
nagyon igyekeznek odafigyelni, de azt a részt nem tudják vágni. Közvetlen az út mellett egy
csíkban vágva van, de az árokban nincs, és ő azt fűkaszával nem tudja megtenni.

Fuchs Henrik, polgármester: Ez egy nagyon kényes kérdés. Ez idáig ő nem tett ilyet, de
idén azt mondta, hogy a dolgozóknak szinte minden ideje erre megy el, hogy füvet nyírnak a
faluban, hol ott az – ami már többször elhangzott –, az a közösségnek a feladata lenne. Tehát a
közterületet azért hívják közterületnek, mert a közösség tartja rendben azt a területet. És ez
mindenkinek  az  ingatlana  által  határolt  külterületi  rész,  az  utca  közepéig.  Az
ingatlantulajdonosok többsége ezt meg is teszi, viszont tulajdonképpen jutalmazzák azokat,



akik ezt nem teszik meg, és levágja helyettük az önkormányzat. Tehát ez sajnos tényleg egy
olyan helyzet, hogy azt jutalmazzák, aki nem tesz semmit a közösségért.
A 71-es út környéke az más kérdés, mert ugye az meg a közútkezelő feladata, kötelessége
lenne,  hogy  lenyírja.  Amennyire  kötelességének  érzi,  vagy  amennyire  kapacitása  engedi,
annyira  nyírja,  csak  sajnos  az  nem  elegendő.  De  tekintettel  arra,  hogy  olyan  kevés  az
önkormányzati  dolgozó  és  vannak  olyan  önkormányzati  területek,  amiket  meg  igenis
kifejezetten az önkormányzat feladata, hogy lenyírja, ezáltal azokra nem marad idő, ami nem
önkormányzati feladat. 

Lakossági résztvevő: Tehát tulajdonképpen az a közútnak a feladata lenne.

Fuchs Henrik, polgármester: A közútnak és az ingatlantulajdonosnak, akivel érintkezik.

Lakossági résztvevő: Ha ők kint vannak, ők végig mennek a Strand utcán, az nekik nem
gond, de ahol meg nem tudják, hát szégyenkeznek egy kicsit, de nem tudnak mit csinálni.

Lakossági  résztvevő  (Sinkovics  Ferenc): Idekapcsolódóan,  jó  lenne,  ha  a  honlapra
kitennének egy tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy kinek mit kellene tennie, mert ő sem tudja
pontosan, hogy neki, mint helyi lakosnak mi az összes teendője, amit el kell látnia, az összes
teendője, hogy le kell nyírnia a füvet, tisztítani az árkokat, meg hogy még ezen kívül mi? Ezt
nem tudja.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Legutóbb  a  tavalyi  júniusi  Balatonrendesi  lapokban  volt
benne.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Hogy mit kell tenni?

Fuchs Henrik, polgármester: Igen, hogy ez is a lakosok kötelessége.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): De nem csak azt,  hogy ez is a kötelessége,  azt
szeretné látni, hogy összesen mik azok a feladatok, amiket lakosként el kell végezni.

Fuchs  Henrik,  polgármester: A közterület  rendben  tartása  tulajdonképpen  az  ingatlan
tulajdonos  feladata,  például  ez  is,  de  különben  minden  évben  ki  küldik  pl.  az  összes
közszolgáltató  elérhetőségét,  ettől  függetlenül,  mindenki  bármilyen  problémával  az
önkormányzathoz  fordul  (legyen  az  szemétszállítással-,  vízzel-,  villannyal-,  gázzal-,
telefonnal  kapcsolatos  probléma),  pedig  mindenki  felhívhatná  azt  az  adott  telefonszámot,
minden évben megkapja, a hirdetőbe minden ki van rakva. Tisztelet a kivételnek, mert azért
van, aki nem az önkormányzatot hívja, hanem tudja, hogy kit kell hívni, de ettől függetlenül
úgy érzi, hogy és viszonylag elég jól tájékoztat az önkormányzat, lehet, hogy van, aki nem
veszi  észre.  Próbálnak  akkor  még  máshogy  is.  Nem  tudja,  hogy  mit  tudnak  még,  de
próbálkozni fognak.

Lakossági résztvevő: Az üdülőknek külön levágja az Önkormányzat?

Fuchs  Henrik,  polgármester: Pont  ezért  mondta  azt,  hogy az  idei  évben  jutott  arra  az
elhatározásra,  hogy az út mellett  egy sávot, annyit  nyírjanak le a dolgozók, mert nincs rá
kapacitás, nem bírja az önkormányzat.



Lakossági résztvevő: De ott a 71-esnél az a rész, ahol nem nagyon nyírják a lakók, ő szerinte
azért az önkormányzat csúfsága is, hiába, nem egyszerűen 2-3 lakóé. 

Fuchs Henrik, polgármester: Igen csak nem lehet kivételt se tenni.

Lakossági résztvevő: Nem beszélve arról, hogy nincs megszabva, hogy kinek mekkorát kell
nyírni.

Fuchs Henrik, polgármester: Ő is, mint saroktelek tulajdonos, lehet, hogy nagyobbat nyír,
néha még a szomszéd előtt is, ha nem jár le.

Lakossági résztvevő: Ha keresztülmennek a falun,  látják, hogy mindenhol máshol le van
nyírva.

Fuchs Henrik, polgármester: Igen és azt is látják, hogy ha 12-nél le van vágva, 2-nél meg
nem, akkor tudhatják, hogy ez nem az önkormányzat feladata.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Nagyon régóta úgy működik, hogy mindenkinek a saját háza
előtt el kell takarítania a havat, mert ha nincs eltakarítva a hó és ott csúszik el valaki, akkor
azt az ingatlantulajdonost terheli a felelősség. Ugyan ez vonatkozik arra, hogy a háza előtt
rendet tartson, és van, akinek nagyobb (ők a fél hegyet nyírják például, mert azt se nyírja le
senki).

Lakossági résztvevő: Van egy terület, ami magántulajdon, nem tudja, hogy pontosan, hogy
hívják a tulajdonost, ott szokta látni, hogy az önkormányzat lenyírja azt a területet.

Fuchs Henrik, polgármester: Most már nem nyírja le, korábban a teljes faluban, aki nem
nyírta le, ott lenyírta az önkormányzat. De pontosan ezt mondta el az imént, tulajdonképpen
azt  jutalmazták,  aki  nem  végzi  el  a  feladatát.  Tulajdonképpen  azt  jutalmazta  meg  az
önkormányzat,  aki ennyit  nem hajlandó megtennie a közösségért,  hogy az előtte  található
területet lehetőségeihez mérten rendben tartsa.

Lakossági résztvevő: Akkor pedig össze kellene fogni és társadalmi munkát végezni, hogy
ott is le legyen nyírva, amit nem tudnak az önkormányzati dolgozók.

Fuchs Henrik, polgármester: Az üdülőtulajdonosok 80 %-a külső vállalkozóval nyíratja a
füvet. Lenyírja a vállalkozó bent a telken, és ennyi, hány forinttal növelné meg az ő költségét,
ha  ugyanez  a  vállalkozó  lenyírná  kint  is.  Azért  azt  látni  kell,  hogy  a  legtöbb
üdülőtulajdonosnak nincs ideje arra, hogy rendbe tegye, erre megbíz egy külső embert, akkor
már a külső ember feladata. Volt időszak, amikor az önkormányzatnak lehetősége volt rá, és
ehhez hozzászoktak.

Lakossági résztvevő: Ők mindig lenyírták maguk előtt.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Ezért  is  mondta,  hogy  ez  nem  igaz  mindenkire.  Az
önkormányzatnak akkora területei vannak, amiket kötelezően nyírnia kell. Például a hivatal
környékét  még soha  nem nyírta  közút,  pedig  az  is  a  közút  feladata  lenne,  de  mindig  az
önkormányzat  nyírta  le.  Viszont  azt  is  látni  kell,  hogy  jelenleg  egy  férfi  dolgozója  van
Balatonrendesnek, egy női dolgozója, és van egy közfoglalkoztatott, így csodát nem is lehet
várni, mindenki tudja, hogy otthon is mekkora feladatot jelent a saját környezetének a rendben



tartása. Pont ezért kellene, hogy összefogjon a közösség. Pont ezért van ő is úgy vele, hogy
tudja, hogy nem jön a szomszéd, levágja ott is, ha már egyszer kiment füvet nyírni. 

Lakossági résztvevő: Ez működik nagyon sok helyen, az utcájukban is vágják egymásét,
csak arra a területre gondol, ahol senki nem vágja.

Fuchs Henrik,  polgármester: Azért  is  mondta,  hogy ha a  saját  kötelezettségeinek eleget
tettek, akkor utána ezeknek is eleget tesznek, de addig csak úgymond minimális szinten, hogy
az út mellett legalább lenyírják, hogy ne az legyen, hogy közvetlenül az úton, de azért nem kis
területei  vannak  az  önkormányzatnak,  amit  rendszeresen  karban  kell  tartania,  és  azért
mindenki tudja, hogy az anyagi lehetőségei is korlátozottak. De ha odakerülnek, akkor ezt a
részt,  rendbe  teszi,  csak  akkor  ugyanezt  joggal  mondja  bárki.  Ha  szabad  ilyen  példát
mondania, nem tudna olyan nyugdíjast mondani Balatonrendesen, aki azzal a kéréssel fordult
volna az önkormányzathoz, hogy nem tudja lenyírni a területét, megoldotta.

Lakossági résztvevő: Ő is megoldja, de például ő olyan területen, ahol csak fűkaszával lehet
nyírni, ő ott nem tudja.

Kuti Istvánné, alpolgármester: Ők se. Fogadnak valakit, aki lenyírja. Ők is nyugdíjasok, a
fél hegyet lenyírják, amit tudnak saját maguk, amit nem arra fogadnak valakit, és megcsinálja.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Ha  tudják,  meg  fogják  csinálni,  de  azért  azt  senki  nem
várhatja, el a dolgozóktól, aki nyír otthon füvet, az tudhatja, hogy 8 órából 8 órát nem lehet
füvet vágni, huszonvalahány napon keresztül.
Most itt  elmondja, hogy például a faluprogram keretében kiírásra fog kerülni kommunális
gépvásárlásra is pályázati lehetőség, ott egy olyan kistraktor vásárlása lenne tervben ami, még
akár hó tolásra is használható, illetve komolyabb fűnyírásra alkalmas. Akkor az már mindjárt
segítheti azt, amit most jelen pillanatban emberi erővel nem tudnak ellátni. De ez most még
nincs kiírva, és lehet, hogy az idei évnek is, pont azon a szakaszán fog kiírásra, amikor már
maximum a hó toláson fog tudni majd segíteni, bár az is jó, ha már azon tud segíteni.  A
lehetőségeikhez mérten, azért mindig azon vannak, hogy megtegyék, amit tudnak.

Lakossági résztvevő: Nem is panaszkodásképpen szerette volna mondani, csak megoldást
szeretett volna találni erre.

Fuchs  Henrik,  polgármester: Ettől  függetlenül  ebben  most  kéri  a  jelenlévők,  és  nem
jelenlévők, mindenki segítségét. Ha most is 5 közmunkás lehetne, akkor valószínűleg nem
lenne ilyen gond, hogy nem tudják lenyírni ezeket a területeket, de most már nem lehet. Ezért
kérnek segítséget a  lakosságtól.  Ez régen működött.  Ha kimennek egymásnak egy időben
segíteni a lakók, az sok mindent elősegít, már csak az egymással való kommunikációt is. Ha
megnézik a teremben lévő fotókat, sajnos nagyon nehéz lenne, ma ilyen fotókat elkészíteni.
Ez nem csak Balatonrendesre igaz. Ezek a fotók, itt mind arról árulkodnak, hogy régebben a
települések lakossága milyen összefogásban élt valaha. Sajnos ezt ma már nehéz lenne. De ha
ezt megtudják, csak utcákban valósítani, kisebb közösségekben, akkor az egy hatalmas előre
lépés és ehhez az szükséges, hogy ne feltétlen mindent az önkormányzattól várjanak. Ezt most
nem célzottan az elhangzottakra vagy itt bárkinek mondja, hanem általánosan. 

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Azért is vannak itt,  hogy az önkormányzat és a
lakosság egymással beszéljen, kommunikáljon. Nem az önkormányzat ellen vannak, sőt azért,
hogy megbeszélhessék a problémákat. 



Fuchs Henrik, polgármester: Ő sem gondolja ezt másképp, csak azért mondta el ezt, mert
volt ellenkező esetre is példa, de ez esetben örül, és köszöni.

Lakossági  résztvevő (NABE vezetője):  Szeretné jelezni,  hogy nagyon jó az a parkoló a
temetőnél, ami ki lett alakítva, csak most már ki nőtt a fű, minden füves és nincsen kijelölve,
hogy hova lehet állni,  és aki jön autóval,  az  nem tudja,  hogy melyik az a rész ahol már
lesüpped, és melyik az a hely ahol ez a tömörített jó kis kőzúzalék van alatta. Valamilyen
módon nem lehetne azt kijelölni, hogy mettől meddig van az a 6 parkoló, vagy nem tudja,
hogy mennyi pontosan? Mert sokan nem mernek rá állni.

Fuchs  Henrik,  polgármester:  a  sokkal  nagyobb  terület,  de  jó,  igen  ki  is  lehet  jelölni,
valamint kívánnak rá tenni még más töltő anyagot, amivel jobban látható lesz. Ez több mint 6
helyes,  viszonylag  nagy  terület,  akár  26  autó  is  elfér  rajta.  De  igen  ez  ügyben  még
mindenképpen szeretnének rá tölteni. Akkor annyira volt lehetőség, akkor eddig jutottak, de
természetesen szeretnék tovább folytatni, és hogy minél inkább látható parkoló legyen.

Lakossági résztvevő (NABE vezetője): Köszöni szépen.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): A kérdésekre, akkor várná a választ írásban. 

Fuchs Henrik, polgármester: Jó természetesen, akkor azt megküldik.

Lakossági résztvevő (Sinkovics Ferenc): Megköszöni.

Fuchs Henrik, polgármester: Amennyiben nincs több kérdés megköszöni mindenkinek az
észrevételeket és a megjelenést. A közmeghallgatást 15:35 órakor bezárta.

Kmft.

Fuchs Henrik       Tóthné Titz Éva
polgármester          jegyzőt helyettesítő aljegyző


