
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK             
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8255 Balatonrendes, Fő utca 1. 
Szám: 4/2021. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 22. napján 9.00 
órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Helye: Balatonrendes Község Kultúrház Nagyterme
                       (8255 Balatonrendes Fő u. 1.)

Jelen vannak: 
                        Schöck Ferenc Istvánné     alpolgármester
                        Csabáné Varga Anikó                 képviselő
                        Kuti Istvánné     képviselő 
                        Péringer Martina                         képviselő            (4 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:
Tamás Lászlóné     költségvetési és adóosztály vezető                                         

Meghívottak közül jelen vannak:
                       Tóth Zsuzsanna                          pénzügyi ügyintéző
                       Part Andrásné                             jegyzőkönyvvezető
                       
Lakosság részéről megjelent: 22 fő

           
Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester tisztelettel  köszönti  az  egybegyűlteket,  a  falu  lakóit,  nyaralóit,  a
Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati  Hivatal  jegyzőjét  helyettesítő Tamás Lászlónét,  a  Képviselő-testület
tagjait és a hivatal dolgozóit. Köszönti körükben Epres Róbert főépítész urat is.
Megállapítja,  hogy  4  képviselőből  4  fő  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.   Ismerteti  a
közmeghallgatás napirendjét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2021. (XI.22.) HATÁROZATA
Napirendek elfogadására javaslat

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  november  22-i
közmeghallgatásának napirendjét 2 napirendi ponttal elfogadja.

             1.  Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról
                 Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 2.  Közérdekű kérdések, javaslatok
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

 
A képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester



2

Schöck Ferenc Istvánné  alpolgármester mielőtt a beszámolóra rátérne elmondja, hogy a közmeghallgatásra
ugyanazok a szabályok vonatkoznak az SZMSZ szerint, mint a testületi ülésekre. Kéri, hogy a maszkot mindenki
szabályszerűen viselje. Ha szeretne hozzászólni, azt kézfeltartással jelezze és mondja meg a nevét. A  jelentkezés
sorrendjében adja meg a szót, kétszer ugyanazt nem kell elmondani, 3 perc a hozzászólás ideje, mindenki várja
meg  a  hozzászóló,  vagy  válaszadó  mondandóját.  Kéri  tartsák  tiszteletben  minden  esetben  egymást  a
véleményével  együtt.  Megjegyzi,  hogy  igen  sok  levelet  kaptak  különféle  stílusban  megfogalmazva  a
közmeghallgatás időpontját illetően. Szeretné jelezni, hogy jegyző úrral egyeztetve alakult ki ez az időpont, hisz a
másik két településen is vannak testületi ülések, bizottsági ülések, közmeghallgatások. Azokkal egyidőben nem
lehet tartani. Egyébként számtalan környező település is most novemberben tartja a közmeghallgatását. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Beszámoló a képviselő-testület 2021. évi munkájáról (szóbeli)
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

     
Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester beszámolójában a következőket mondja el:

„A  2021-es  év  a  COVID-19  miatti  veszélyhelyzeti  időszakkal  kezdődött.  Tombolt  a  járvány,  ezért
rendezvénytervünk is provizórikus volt. Nehéz gúzsba kötve táncolni. 
A veszélyhelyzeti rendelkezések miatt a képviselő-testületi feladatokat is a Polgármester Úr, Lenner István látta el
oly  módon, hogy az előterjesztéseket  e-mailen elküldte  nekünk képviselőknek véleményezésre,  majd döntést
hozott. Ő azonban a polgármesteri tisztségéről 2021. július 2-án lemondott. Alpolgármesterként helyettesítem
Őt 2021. 07.03-tól.
A  polgármester  lemondása  okán  a  feladatok  átvételére  2021.  07.12-én  került  sor  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal munkatársa jelenlétében. Így most már a beszámolóval én készültem.
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 ülést tartott 2021-ben, melyen 2 db rendelet és 32
db határozat került elfogadásra. Átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatok száma: 39 db,
valamint 7 db rendelet került megalkotásra.

Fontos feladata a képviselőtestületnek azon tevékenységek ellátása, melyeket törvény vagy rendelet a hatáskörébe
utal. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a lakossággal, a véleményeket kikérjük, meghallgatjuk, mely által egyes
döntéseket társadalmasítunk.

Elsősorban  szeretnék  tájékoztatást  adni  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi  munkájáról,  azon
szakigazgatási kérdésekről, melyekben önkormányzatunk érintett. 
Sajnos  a  Badacsonytomaji  KÖH jegyzője,  Wolf  Viktória  2021.  szeptember  5-vel  távozott  a  Hivatal  éléről.
Helyettesítése az SZMSZ szerint megtörtént. 
Az álláshelyre kiírt pályázaton dr. Bodnár Attila nyerte el ezt a pozíciót, akit most sajnos nem tudok bemutatni
Önöknek. Hivatalba lépésének napja: 2021. szeptember 27.-e volt. 

Munkaügyi összefoglalóval kezdeném.
Balatonrendes Önkormányzata hatósági, igazgatási feladatait a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
látja  el,  ahol  2021.  október  31-én  a  hatósági  feladatokat  15  fő  teljes,  1  fő  rész  munkaidőben  látja  el,  a
hivatalsegédi  és  segédfelügyelői  feladatokat  2  fő  teljes  munkaidőben,  illetve  a  takarítói  feladatokat  1  fő
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval látja el.  
Balatonrendes Önkormányzatánál határozatlan idejű, heti 40 órás munkaviszonyban jelenleg 1 főt falugondnoki
munkakörben  foglalkoztatunk.  1  fő  8  -  és  1  fő  6  órás  fizikai  állományú  dolgozónk  van.  2  fő
közfoglalkoztatottunk van és júliusban 1 fő diák foglalkoztatására került sor.  

Anyakönyvi igazgatás tekintetében a következőkről adok tájékoztatást
Balatonrendes anyakönyvi események közül 2021. évben volt: 
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Népességadatok tekintetében jó hír  az, hogy nőtt  a lakosságszám.  2021.  január 1-én településünk állandó
népessége 173 fő. Valószínű, hogy januárban ez a szám több, lesz, hisz azóta is voltak beköltözők.

Balatonrendesen 7 esetben indult hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás. Ezek voltak:
- hagyatéki leltár felvétele, 
- adó- és értékbizonyítványok bekérése, 
- az elhunyt egyéb vagyonának feltüntetése a hagyatéki leltárban, mely az örökösök tájékoztatása után véglegessé
válásakor  továbbításra  került  az  illetékes  közjegyzőhöz.  -  Balatonrendesen  egy  esetben  hagyatéki  ingó
leltározására került sor.

A Szociális feladatokról tájékoztatnám Önöket
Falunk lakossága számára fontos a  szociális  biztonság.  Önkormányzatunk a  szociálisan  rászoruló személyek
részére települési támogatást biztosít, mely eljárás kérelemre indul. 
Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az a család vagy személy, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 

Támogatás jellege esetek száma megállapított összeg összesen
iskola- és óvodakezdés 5 20.000.- 100.000.-
gyermek születés 1 50.000.- 50.000.-
haláleset 0 0.- 0.-

2021. évben 1 újszülött szüleit támogatta az önkormányzat összesen 50 000.- forint összegben. 
Napi  megélhetési  gondokra  tekintettel  ebben  az  évben  1  esetben  állapítottunk  meg  rendkívüli  települési
támogatást legfőképp élelmiszer megvásárlására és lakhatási kiadások enyhítésére az alábbi adatokkal: 

Támogatás jellege esetek
száma

megállapított
összeg

összesen

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres és eseti
költségek viseléséhez – és tartósan

létfenntartási gonddal küzdők

1 20000.-  20 000.-

1 összesen 20 000.- 

Köztemetés elrendelése 2021. évben nem volt. 

A  vírushelyzeti  vészhelyzet  időszakában  gondoskodtunk  a  rászorulók  ellátásáról,  szükség  szerint  élelmet,
gyógyszert szállítottunk ki részükre. 
A szociális biztonság érzését segíti elő a szociális tűzifa biztosítása érdekében benyújtott pályázatunk. Az idei
évben 16 erdei köbméter szociális tűzifajuttatásra kaptunk állami támogatást. (2 köbméterrel többet, mint tavaly.
a lakosságszám növekedése miatt).
Fontos megjegyezni, hogy szociális tűzifajuttatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az egy főre jutó öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át a 71.250 Ft-ot, és az általa
lakott ingatlanban fával fűt. A benyújtási határidő november 15-e volt, mely ideig 10 kérelem futott be. A fa
megrendelését  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  bonyolítja,  3  árajánlatot  kér  be  és  a  Képviselő-testületünk
kiválasztja a kedvezőt. A kiszállítás után Önkormányzatunk vállalja, hogy házhoz szállítja az érintetteknek.

Az idei évben is csatlakozott önkormányzatunk a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az „A”
és „B” típusú pályázati  kiírások felkerültek a honlapra.  Az ún. EPER rendszeren keresztül pedig beadhatók
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voltak a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére. A pályázatok benyújtási határideje
nov. 5-e volt, de pályázat nem érkezett.

Az orvosi ügyelet finanszírozásában is részt veszünk.
A  nyár  folyamán  a  gyermekorvosi  ellátás  is  megerősödött,  hiszen  főállású  gyermekorvost  alkalmaz  a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal. 
Balatonfelvidéki Szociális és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Társulásának is támogató tagja vagyunk.
Családsegítőnk hónapok óta segítséget nyújt két, a falunkban hajléktalanként élő embernek. 

A szociális biztonságot erősíti az a falugondnoki szolgálat, amely 2021-től vált valósággá. Olvastam egy 2008-as
testületi ülésről szóló jegyzőkönyvet, ahol felvetik ezt a lehetőséget, de leszavazták a képviselők. 13 évbe telt,
mire megvalósult, pedig a busz már kb. 5 éve rendelkezésünkre áll.  A lakosság számára biztosítjuk a gyermekek
óvodába,  iskolába  szállítását,  az  orvoshoz-,  laborba  jutást,  kezelésekre  járást,  kórházi  vizsgálatra  (CT-re,
kontrolvizsgálatokra szállítást; a bevásárlást, gyógyszertárba szállítja a betegeket, szükség esetén oltásra regisztrál
és szállít embereket. stb.  Péringer Martina a falugondnok. 2021. jan. 1-óta végzi munkáját. Elmondanám, hogy
ez nem 8 -16 óráig tartó munkakör, ugyanis már 7 órakor kezdi összegyűjteni a gyerekeket és viszi Tomajba,
majd Révfülöpre, és du. is 16:30- ig fuvarozza őket. 2021. nov. 15-én kezdődött a falugondnoki képzése, és
februárban lesz vége. Rugalmas munkakörben dolgozik.

Pénzügyi beszámolóval folytatnám:
A Köz. Önk. Hiv. pénzügyi osztálya e költségvetési évben is elkészítette és benyújtotta a Magyar Államkincstár
Igazgatóságához a beszámolókat, illetve a havonta, negyedévente beadandó pénzforgalmi és mérlegjelentéseket.
Az önkormányzatot folyamatosan tájékoztatja a pénzügyi osztály szükség esetén az aktuális pénzügyi helyzetről.
Elkészült  a  2021.  évi  költségvetés,  a  tervezetek,  a  költségvetési  rendeletek,  és  szükség  esetén  sor  került  a
költségvetési rendelet módosítására. 
A költségvetés alapjául szolgáló adatfelmérő lapok, a költségvetési normatívák igénylése, annak évente kétszeri
módosítása és végrehajtása, pályázatok, egyedi adatgyűjtések ebr42 rendszeren keresztül leadásra kerültek. Az
ÖNEGM  rendszerben  rögzítésre  kerültek  a  szociális  igénylés  adatai,  annak  elszámolása,  a  természetbeni
ellátások igénylő lapja, illetve annak elszámolása. 
A testület által hozott határozatok alapján a pályázatokhoz szükséges adatokat rendelkezésre bocsátottuk, melyek
szintén leadásra kerültek.
Az átutalásos számlák határidőben kiegyenlítésre kerültek a HomeBank terminálon keresztül, és a Takarékbank
Zrt. –vel folyamatos a kapcsolattartás.
Az  ASP  rendszerben  a  könyvelés  folyamatos,  illetve  a  kataszteri  nyilvántartások,  az  eszközök,  ingatlanok
felújítása, beruházások rögzítése megtörtént mind a KATI, mind az IVK rendszerben. 
A Magyar Államkincstár adatközlő lapjai alapján a bérkönyvelés havonta történik.
Folyamatos a kapcsolattartás  a MÁK Veszprém Megyei szervezetével,  az e-adatrendszeren keresztül,  mert  a
beérkező leveleket innen kapjuk, illetve itt kell több adatszolgáltatást teljesíteni.

A költségvetés főszámai:
a) eredeti bevételi előirányzat 57.243.731 Ft, 
b) eredeti kiadási előirányzat   57.243.731 Ft, 
c) a költségvetési hiány 0 Ft 

A  legutolsó  költségvetés  módosítás  kapcsán  bevételi  és  kiadási  főösszegünk:  77.956.705  Ft,  melyből
önkormányzatunk tartaléka: 12.997.867 Ft.
2021. évi eredeti költségvetésünk a következő beruházásokat (felújítások/felhalmozások) tartalmazza:

Balatoni Bringakör terv 2.700000    
Gyöngyvirág utca pótmunka terv   160000
40 férőhelyes urnafal MFP 1.574802
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1.154197    
Beruházások mindösszesen 5.588999    
Gyöngyvirág u. felújítás MFP 4.727800
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Gyöngyvirág u. felújítás pótmunka II    441616
Gyöngyvirág u. felújítás pótmunka II 1.574803
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1.820939    
Felújítások mindösszesen  8.565158    

Támogatásokról:
- 2020.  évben a Belügyminisztérium által  kiírt  Lakossági  víz-,  és  csatornamű pályázaton az önkormányzat

sikeresen pályázott.  A megítélt összeg: 4.976.900,- Ft, mely összeget a MÁK utalja át és ezt továbbítani kell a
DRV felé.

- 2021-ben  sikeresen  pályáztunk  a  Magyar  Falu  Programban,  ahol  a  Közösségszervezéshez  kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása címen 3 035 340.- forint vissza nem térítendő forrást
nyertünk.

- továbbá  benyújtásra  került  az  5000  fő  alatti  települések  rendezvényeinek  támogatására  pályázat,  ahol
1.000.000.- Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat 

- Pályázatot nyújtottunk be 2021. július 6-án a településfásítási programra, melyen a pályázott 30 db nyírfát
elnyertük,  megkaptuk  és  beültettük  két  önkormányzati  ingatlanunk  területére.  A  régi  posta  épületet
szegélyező zöld területre a parkoló és az épület mellé, valamint a leendő szabadidő parkunk területére.

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Költségvetési  számlájának  záró  egyenlege  2021.10.31-én
15.881.776.-, pénztárának záró egyenlege 266.750.- Ft volt.

A 2020-ban elfogadott és kiutalt támogatásokról a civil szervezetek hiánytalanul elszámoltak. 
2021  évben  3  szervezet  kérelmezte  az  önkormányzat  támogatását,  ezek  kedvező  elbírálásban  részesültek
összesen  150  ezer  Ft  értékben,  egyenlő  arányban,  mely  összegeket  2022.  március  31-ig  használhatnak  fel,
elszámolási határidő 2022. április 30.  
A  támogatás  elbírálásánál  a  civil  szervezeteknek  átláthatósági  nyilatkozattal,  köztartozásmentes,  adózói
igazolással kellett rendelkezni. 
A napokban adományozási megállapodás alapján magánszemélytől kaptunk 250.000,- Ft-ot .

Adózásról, helyi adókról:
Az adóügyi feladatokat egy fő látja el az Ábrahámhegyi kirendeltségen.  A kolléganő 6 törvény és 1 rendelet
alapján végzi felelősségteljes munkáját
(Munkáját az 1990. évi C. törvény a helyi adókról, a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, a 2017. évi CLI.
törvény az adóigazgatási rendtartásról, a 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási
eljárásról, az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról, a 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési
díjról,  valamint  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  7/2014.(X.9.)  önkormányzati
rendelete alapján végzi.)
2021. november 10. napjáig Balatonrendes Önkormányzatánál a főszámon iktatott adóügyi iratok száma 440
darab volt.
Az ábrahámhegyi kirendeltségen dolgozó adóügyi munkatárs az ASP Adó és az ASP Iratkezelő Szakrendszereket
alkalmazza.
A Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek, nevezetesen a (2020. évi zárás, 2021.
évnyitás,  kivetések  átadása,  2021.  I.  félévi  zárás,  2021.III.negyedévi  zárás)  Balatonrendes  Önkormányzata
részéről határidőre eleget tett.
Az átengedett adók tekintetében – gépjárműadó – az utalások minden esetben határidőben teljesültek.
A főkönyvi feladásra zárást illetően havonta adatot szolgáltat a pénzügy felé.
A január 1-i állapotnak megfelelően a földhivataltól az aktuális földkönyvet a település tekintetében az idén is
lekérte.  Az építményadó és telekadó bevallások ellenőrzése,  az adókivetésből  kimaradt ingatlanok felderítése
pedig folyamatosan történik.

2021. november 10. napjáig Balatonrendes Önkormányzatához befolyt adóbevétel 12 889 e Ft volt.
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A teljesítés százalékban:

Műszaki igazgatási munkáról szóló beszámoló
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  2020.  január  1.  napjától  csatlakozott  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatalhoz. Azóta a település vonatkozásában ellátásra kerülnek:

- a lakossági bejelentések, panaszbejelentések kivizsgálásai, 
- helyszíni szemle megtartása, és lefolytatása, és a megállapított tényállás alapján közigazgatósági hatósági

eljárás kezdeményezése iránti intézkedés történik pl. a gazos, gondozatlan, elhanyagolt ingatlanok, és az
útszelvénybe nyúló növényzet esetében.

- Kérelemre  közútkezelői,  tulajdonosi,  és  közterületbontási  engedélyek  előkészítése,  majd  a  felbontott
közterület helyreállításának helyszíni szemle keretében történő ellenőrzése történik. 

- Építésügyi  hatósági  eljáráshoz  kapcsolódó  intézkedések:  a  műszaki  nyilvántartás  átvezetése,  hatósági
megkeresések teljesítése, kérelemre induló településképi véleményezési eljárások, településképi bejelentési
eljárások főépítészi egyeztetéssel történő előkészítése, telekalakítási szakhatósági, és egyéb szakhatósági
állásfoglalások kiadása iránti intézkedések történnek. 

- Ellátásra  kerülnek  a  településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  előkészítési,
véleménybekérési feladatok, továbbá a következő tervezett módosítás összeállítása, kérelmek bekérése is.

- Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének,  és  a  veszélyhelyzet  fennállása  alatt  a
polgármesteri határozatok előkészítéséhez kapcsolódó előterjesztések előkészítése, végrehajtása történt
meg.

- Továbbá  határidőre  teljesítve  lettek  a  statisztikai  adatszolgáltatások,  hatósági  adatszolgáltatással
kapcsolatos megkeresések.

-  Polgári védelmi feladatok elvégzésre kerültek, a veszélyhelyzet során a település lakosságának ellátásában
vett részt. 

- Napi feladatok közé tartozik az ügyfelekkel való, tájékoztatás céljából végzett személyes, telefonos, és
elektronikus úton történő kapcsolattartás. 

- A  2021.  évben  Balatonrendes  község  a  Képviselő-testülete  a  Bányász  utca  és  Strand  utca  között
gyalogátkelőhely tervdokumentációját készíttette el.

-  A  Magyar  Falu  Program  keretében  a  temető  területén  a  Képviselő-testület  által  hozott  döntés
értelmében urnafal került telepítésre. Ennek műszaki ügyintézése zajlott.

A hivatal munkáját szeretném megköszönni nagy tisztelettel, hisz nehéz éven vagyunk túl.  Tavasszal a pandémia
nehezítette  a  zavartalan  munkát,  nyáron  pedig  a  megsokszorozódott  ügyfélforgalom  ugyanakkora  létszám
mellett, később pedig a személycserék.

Most rátérek a faluban végzett munkára, házunk tájára. 
Feladataink  közt  hangsúlyos  szerepet  kapott  és  fog  kapni  a  jövőben  is,  a  faluközösség  megerősítése.  A
közösségépítés legjobb színterei a közös programok, kulturális rendezvények és a közösségért végzett munkával
eltöltött együttlétek.  
 Ez  kapott  most  nagy  pofont  a  COVID  -19  járványtól,  de  azért  az  elmúlt  év  is  bővelkedett  ilyen
tevékenységekben. Ebben Lenner polgármester úr vállalt igen nagy szerepet megtalálva készséges segítőket. A
NABE Csoport összetartó közösségének is sokat köszönhetünk a rendezvények lebonyolításában, segítésében.

Adónem 2021.évi
előirányzat

(e/Ft)

2021.évi teljesítés
(e/Ft)

Teljesítés 
százalékban

Építményadó 7 200 6 183 85,87 %
Telekadó 4 600 3 131 68,06 %
Idegenforgalmi adó - 123 -
Iparűzési adó 2 000 3 416 170,80 %
Késedelmi pótlék 50 36 72 %
Összesen 13 850        12 889 93,06 %
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1. A  szélvihar  által  kidöntött  hirdetőtábla  megépítése  társadalmi  munkában  történt.  Péringer  Martina,
Lenner István és Herczeg János készítették el karácsony és szilveszter közti időben.

2. A kemence melletti tároló kialakítását Lenner István és Csizmadia Krisztián ketten végezték májusban. 
3. Júniusban  a  Máté  Család  által  adományozott  pad,  és  a  NABE  Balatonrendesi  Csoportja  által

adományozott padot és asztalt  szintén Lenner István polgármester úr telepítette a faluban Csizmadia
Krisztiánnal.

4. Polgármester úr végezte el a Hullám utca 71-es út találkozásánál a vízelvezető részleges cseréjét és a
meglévő javítását.

5. Júliusban a bolt mögött teljes egészében felajánlás és társadalmi munka keretében készült el a szelektív
hulladékgyűjtő konténerek helye. Boldizsár Imre, Péringer Martina Csizmadia Krisztián felajánlásával.

6. A NABE csoport tagjai rendezték a FALU NAP második napját a Családi Napot.
7. Ezeken kívül rengeteg segítség és  temérdek felajánlás érkezett a Falu Napra, a Szüreti Felvonulásra, és a

többi rendezvényre egyaránt.”

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a falu közművelődést érintő feladataira immár egy éve
teljesít szolgálatot Horváth Anita közművelődési asszisztens, akit megkér, hogy beszéljen eddigi munkájáról.

Horváth  Anita közművelődési  asszisztens  köszönti  a  jelenlévőket,  majd  közművelődési  beszámolóját  az
alábbiak szerint tartja meg:
„2021 januárjától május végéig Balatonrendes Közösségi színtere (Kultúrház) és a könyvtár a pandémia miatt
zárva tartott, a hagyományos programok nem kerülhettek megrendezésre. A nyitás június elsején történt meg.
Ettől az időponttól kezdődően indult el a helyi programok szervezése, összeállítása. Az első nagy feladat a június
végén megrendezett Péter-Pál napi mulatság és Családi nap megszervezése és lebonyolítása volt. A résztvevők
száma és visszajelzései alapján egy jó hangulatú, sikeres rendezvény valósult meg. 

A nyári időszakban megismerkedhettek az érdeklődők Magyarország hüllőivel és a rákosi viperával is a Magyar
Madártani Egyesület égisze alatt létrejött kiállítás és előadás keretében.

Júliusban  elindult  egy  majdani  nyugdíjasklub  alapjainak  lerakása.  Több  érdeklődővel  ültünk  le  egy  kötetlen
beszélgetésre, melyben a működés, a lehetséges programok, igények kerültek megfogalmazásra. Ezt követően az
első összejövetelen, bár csak néhány résztvevővel zajlott, de így is egy kellemes és hasznos beszélgetésen vettek
részt az érdeklődők. A jövőben is folytatódik a klub, melynek időpontjai egyelőre minden hónap első keddjén
lesznek, délután 4 órától. A soron következő alkalom 2021. december 7. Ez alkalommal kártyajátékokat tanítunk
egymásnak. Kérem, ha tehetik, kártyát hozzanak magukkal. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a klubban. 

Augusztus elején a Kőfeszt programjaihoz első ízben csatlakozva Balatonrendesen 2 estén is nívós koncerteket
láthatott a közönség, mely nagy számban volt kíváncsi a programokra. Balatonrendes a helyszínt adta, minden
mást a Kőfeszt finanszírozott, így az Önkormányzatnak ez költséggel nem járt. 

Augusztusban valósult meg a Közösségi színtérben Patakiné Pál Erzsébet festményeiből rendezett kiállítás, mely
több, mint egy hónapig volt látható és nagyon sok látogatót vonzott. A vendégkönyv bejegyzései alapján egy
nagy sikerű, látványos kiállításnak lehettünk tanúi.

Augusztus 28-án egy vidám családi délutánt rendeztünk a NABE Balatonrendesi Csoportjával együttműködve.
Senki nem jött üres kézzel, így a közös játékok, festés mellett jutott idő egy kis falatozásra is.

Október elején újra élvezhettük a Szüretbúcsúztató Fesztivál programjait, a felvonulást, a szőlőharang áldást, a
fúvósok és a néptánc csoportok remek műsorát, valamint a helyi lakosok fantasztikus vendégszeretetét. Egy igazi
közösségi megmozdulás volt, melyből nagyon sokan kivették a részüket. 

Köszönet illeti  az Önkormányzat részéről a programok megvalósításában végzett rengeteg munkáért Lenner
Istvánt,  Schöck  Ferenc  Istvánnét,  Péringer  Martinát,  Csabáné  Varga  Anikót.  Külön  köszönet  illeti  Tomori
Zoltánnét, Hoffmann Lászlót, Kovács Bertalant és Bódis Lajost, hogy segítették a rendezvények lebonyolítását.
Minden  támogatónkat  képtelenség felsorolni,  de  mindenképpen  szeretném nekik  is  megköszönni  a  sok-sok
erkölcsi, anyagi és önkéntes munka formájában adott segítségüket, támogatásukat.
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Pályázat: 2021. nyarán sikeresen pályáztunk a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt Kistelepülési önkormányzati
rendezvények támogatása nevű pályázatra, melyen Balatonrendes Önkormányzata 1 millió forintot nyert. Ez az
összeg az önkormányzat rendezvényeire és eszközvásárlásra használható fel. A rendezvényekre 622,820 Ft-ot, az
eszközökre  377,180  Ft-ot  kapunk.  Eszközvásárlás  keretében  multifunkcionális  nyomtatót,  projektort  és
vetítővásznat szerzünk be.”

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy Horváth Anitát tovább foglalkoztatják decembertől,
bérét megpályázták és elnyerték.  Elmondja, hogy az előzőekben már beszélt a pályázatokról, most az előkészítés
alattiakról ad tájékoztatást az alábbiak szerint:
„Pályázunk a TOP-Plusz pályázaton:

1. önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektre
2.  Szabadidőparkra 
3.  Zebrákra és két forgalomcsillapító szigetre a 71-es út két végére.

Energetikai fejlesztés témakörben mindhárom épületünkkel szeretnénk indulni. (Lőbl Ház, régi posta épület és a
Faluház.)  Megújuló  energia  igénybevételével  a  hőtárolós  kályhák  helyett  fűtéskorszerűsítést,  ablakcserét,
hőszigetelt vakolatot, napelemet tervezünk. Ezzel próbáljuk a fenntarthatóságot biztosítani.

A  szabadidőpark  helye  a  bolt  fölött  és  a  temető  alatti  terület  lesz.  A  temetői  parkoló  megerősítése,  alatta
lábtenisz pálya, kültéri ping-pong asztal, egy – két kültéri fitnesz eszköz, homokozó, fészekhinta, rugós játék,
padok, ivókút, kerékpártároló és szemétgyűjtők lesznek benne. Jelenleg ezen dolgozunk, hogy legyen egy olyan
közösségi  tér,  ahol  a  főúttól  távol  zajmentes,  gyerekeknek  biztonságos  helyen  sportolhatnak,  mozoghatnak
fiatalok és idősek egyaránt. Ez is a közösségépítést szolgálja majd. 

A Strand utcai zebra már engedélyes tervvel rendelkezik, a másik a boltnál lenne a vasút és buszmegálló között.
A 71-es út két végére pedig forgalomcsillapító szigetet terveztetnénk, hogy a faluba érkező forgalmat lelassítsa.
Ehhez tartoznak majd az előjelző táblák, megvilágítás és kisebb járdaszakaszok megépítése, felújítása.

Elindult a Bringa körút Balatonrendesi szakaszának építése. Tervezése kb. 10 évet vett igénybe. A befejezés egy
év múlva várható. Mivel az Ábrahámhegyi szakasz is most épül, kijelölték elkerülő útként a Csapás utcát és a
Bányász utcát. Kérem figyeljünk, ha erre közlekedünk.

A KRESZ táblák ügye van napirenden már két-három hónapja.
A csendre és közlekedésbiztonságra vágyó lakók kerestek meg a megnövekedett forgalom és zajterhelés miatt. 
Úthálózatunk  nehezen  felel  meg  a  megnövekedett  terhelés  követelményeinek.  Okai:  a  nyaralók
létszámnövekedése, az építkezések számának növekedése és a bányaművelés okozta forgalom.

A lakók sok féle igénye miatt a hatóságokat kerestem meg a Hivatalon keresztül. Közmeghallgatásunkra pedig
meghívtam a Tapolcai  Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági főosztályának vezetőjét  Kiss Attila alezredes
urat, aki eligazít minket a KRESZ táblák kihelyezésének szabályairól.   Volt szíves korábban eljönni,  felvetett
problémáinkat volt módom átbeszélni, s Ő tett javaslatot számtalan kérdésben.
Javaslata:  szakmérnökkel  forgalomtechnikai  terv  készíttetésére  vonatkozott,  mely  hosszú távú  megoldást
jelentene. 

A Balatonrendesi – II. Permi–Vöröshomokkő bánya előzetes engedélykérelme a rekultiváció keretében végzett
építési hulladékkal való feltöltés ügyében: 
A lakossággal való kapcsolattartást mindig fontosnak tartottam. Ezért tartunk hetente fogadó órát. Falu Fórumot
kezdeményeztem,  valamint  aktívan  részt  vettem  a  Balatonrendesi  Természetbarátok  Egyesülete  által
kezdeményezett Falu Fórumon is.
A mai közmeghallgatásra meghívtam a bányavállalkozót, de nem tudott eljönni. A jelenlévők tájékoztatása végett
röviden  elmondanám  az  ismert  tényeket  és  a  vállalkozó  tájékoztató  levelét  arról,  hogy  a  faluval  jó
együttműködést  szeretne  kialakítani  támogatásokkal  és  egyéb  mással.  Javaslatot  tesz  a  falut  elkerülő  út
kialakítására. 
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A  környezetünk  állapotáról:  Balatonrendes  környezetének  tisztábbá,  rendezettebbé  tételén  dolgozunk:
fűnyírással,  lombsepréssel,  virágágyak  rendbetételével,  gallyazással,  sövényvágással,  utak,  árkok  tisztításával,
bozótirtással, stb.
A hivatalból a közterületfelügyelő naponta bejárja a települést, aki figyeli a rendellenességeket is. Jómagam is ezt
teszem.”
Elmondja,  hogy beszámolóját  ezzel  lezárja.  Kéri,  hogy aki  az általa  elmondottakat  elfogadja,  kézfelemeléssel
jelezze.

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2021. (XI.22.) HATÁROZATA

Beszámoló a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról

Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester
a Képviselő-testület 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester

Kuti  Istvánné  képviselő  elmondja,  hogy  azért  nem  fogadja  el  a  beszámolót,  mert  az  sok  pontatlanságot
tartalmaz. A beszámolóban a közös önkormányzat munkáját mutatta be az alpolgármester asszony, nem pedig a
Képviselő-testület  munkáját.  A  kulturális  beszámoló  megtörtént.  A  testületnek  nincs  munkaterve.  Három
testületi  ülés  volt  ebben az évben,  ebből  2 Badacsonytomajon és 1 Balatonrendesen.  A pályázatok kapcsán
tartott  beszámolót  nem  fogadja  el,  ki  fog  térni  rá,  hogy  miért.  A  polgármester  úr  2020-ban  tartott
beszámolójában arról beszélt,  hogy falugondnok működik októbertől,  ez a jegyzőkönyvben is le van írva. A
Gyöngyvirág utcáról sem pontos a beszámoló.  2020.  október 1-i ülésen 8 cm-es aszfaltréteget fogadott el a
testület, a beruházás költsége 6.009.037 Ft volt, most 560.852 Ft plusz igényt jeleztek. Annak ellenére, hogy a
testületi  ülésen akkor  elmondta,  hogy a m2 nem megfelelő.  A mai napig nincs átadva a Gyöngyvirág utca.
Ugyanez a jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a 10 tonnás súlykorlátozó táblát ki kell tenni. Az önkormányzat a saját
használatú  útjára  kiteheti  a  táblát.  2019-ben  az  új  testület  érvényes  kultúrház  felújítási  programot  vett  át,
augusztusban  megtörtént  az  elszámolás,  csak  a  munka  nincs  elvégezve.  Az  előző  ciklusban  is  többször
bejelentette, hogy nem történt hatósági bejárás, annak ellenére, hogy a Jegyző asszony ezt kifejezetten ajánlotta.
A megnyert 307 eFt-os közművelődési pályázatból nem kerültek beszerzésre azok a dolgok, amiket a könyvtáros
hiányolt. Ezek a mostani pályázatba kerültek be. Akkor két laptop került beszerzésre, melyeket soha nem látott.
Tudomása szerint az egyik a polgármester úr kezelésében van. Nem tudja, hogy ezzel most mi a helyzet.  A
Magyar Falu programban 2 millió forintot nyertek. A Gyöngyvirág utca esetében a munkálatok meghaladták a
keretet 43.980 Ft-tal, annak ellenére, hogy ismerős végezte a kivitelezést. Erről a falu nem tud, ezért nem tudja
elfogadni. A bánya esetében 2018-ig nem volt bányaművelés. Akkor az Uzsai bánya átadta a bányászati jogot egy
rekultiváció tervvel, miszerint földdel kell visszatakarni és fásítani. Ez 2019-ben módosítva lett, amire a testület
határozatban nem reagált.  Az  önkormányzat  2020.  novemberében megkapta  a  második  határozatot,  erre  is
elmaradt a törvényességi észrevétel. Ezt a jegyző asszony leírta és mindenki rendelkezésére áll. A súlykorlátozó
tábla  sem került  kihelyezésre.  Október  20-án  az  alpolgármester  bejelentette,  hogy  a  Magyar  Falu  program
keretében a külterületi utak közül a bányához vezető szakaszt kívánja megjavítani. Sok kérést intézett a lakosság
az alpolgármesterhez, kérték, hogy a főépítész úrral mielőbb alkossanak új koncepciót az esztelen építkezések
megállítására. Csodálja, hogy nem tűnt fel a László Gyula utca és a Csapás utca sarkán az épülő monstrum,
mindenütt  megy tönkre  az úthálózat.  Ésszerű keretek közé kell  szorítani  az építkezési  hullámot,  ezt  a  nyár
folyamán már kérte, de nem történt semmi. Szépek a rendezvények, kell is, de nem ez határozza meg egyedül a
testület munkáját.

Schöck Ferenc  Istvánné alpolgármester  köszöni  a  hozzászólást.  Elmondja,  hogy  a  járvány  miatti  hirtelen
zárások miatt nem készült el a munkaterv, 3-4 hónapra leállt a fél ország, a mai napig is nehéz bármit tervezni. A
munkaterv  készítése  egyébként  nem  kötelező,  de  a  jövő  évi  tervet  össze  fogjuk  állítani.  A  pályázatokról
részleteiben a műszaki és pénzügyi osztály tud beszámolni. Az urnafalra három ajánlatot kértünk be, Bódis Attila
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által beadott ajánlatot fogadta el a testület. Ehhez 1.999.999 Ft pályázati pénzt nyertek el, de az ajánlatok ezt
meghaladták.  A  testület  a  hiányzó  43.980  eFt-ot  megszavazta,  az  urnafal  elkészült,  gyönyörű.  A  kulturális
pályázaton  az  előző  vezetés  pályázott,  akkor  a  kapott  támogatás  nem  volt  elegendő  a  tervezett  eszközök
beszerzésére.  A  két  laptopra  szükség  volt,  nem volt  a  házban  használható  készülék.  Egyiket  a  könyvtáros
használja, a másikat a polgármester úr távozásakor visszaadta, most nálam van. Szükség van számítógépekre,
ezeken kívül is kellene. Szerettek volna indulni a külterületi utakkal kapcsolatos pályázaton, többször kérte a
testület javaslatait. Kifutottak az időből, de ilyen pályázatot minden évben meghirdetnek. Valóban a Bányász
utca  felső  szakaszát  szerette  volna  felújítani,  ami az  önkormányzat  tulajdona,  ebben a  képviselő  asszony is
együttműködő volt. A másik a Csapás utca Ábrahámhegy felé eső része lett volna. Sajnálja, hogy nem valósult
meg, de folyamatosan pályázni fogunk. Az építkezésekkel kapcsolatosan 4 épületről van szó az említett helyen.
Kéri a főépítész urat, hogy erről adjon tájékoztatást.

Epres Róbert főépítész elmondja, hogy az építőipar eléggé megszaladt, a településrendezési eszközök több mint
15  évesek,  nem  követték  az  életet.  Megjelentek  olyan  beruházások,  melyek  eltérnek  a  korábbiaktól,  nem
magánszemélyek építenek saját célra épületeket, hanem beruházói körök vásárolják fel az ingatlanokat és több
lakásos épületeket kívánnak létrehozni. Az önkormányzatoknak jelenleg a településképi vélemények kiadásakor
korlátozott  eszközei vannak arra, hogy egy építkezést  elutasítsanak. Az építkezés szabályosságának vizsgálata
minden más tekintetben a Kormányhivatal hatásköre. A szabályok szigorítására egyetlen eszköz van, a HÉSZ és
a településrendezési eszközök. Az elmúlt évben több településképi vélemény és építési engedély került kiadásra,
mint az elmúlt 5 évben. Ez a bizonyos 4 db két egységes lakóház nem is a legnagyobb a településen, a Strand
utcai részen is vannak hasonló tervek.  HÉSZ módosítással  megköthető,  hogy egy ingatlanra mi építhető.  A
konkrét  építkezések véleménye szerint  megfelelnek a szabályoknak,  erről  nyilatkozott  is.  Nem tudja,  hogy a
Kormányhivatal folytatott-e vizsgálatot ez ügyben.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  törvény  határozza  meg,  hogy  mi  épülhet  és  milyen  céllal.  Ezzel
kapcsolatosan  is  érkezett  megkeresés  az  önkormányzathoz.  Szeretné  tudni,  hogy  mi  épül,  és  kéri  a  tábla
kihelyezését. Ez sokszor elmondták és le is írták.

Epres Róbert főépítész szerint lakóparknak túlzás nevezni. Nem tudja, hogy a beruházó milyen céllal építi, de a
beruházók a legtöbbet akarják kihozni egy adott telekből. Most válik világossá, hogy az építkezésekhez a falu
közmű és úthálózata nem megfelelő. Fontos lenne, hogy induljon el a településrendezési tervek vizsgálata. A
Hullám utcai gazdasági szolgáltató övezetben egy befektető szintén üdülőépületeket szeretne építeni. Egy ház
szerkezete elkészült, félig engedélyek nélkül. Felmerült, hogyan fogják megközelíteni a telkeket, hogyan fogják
bírni  a  közművek  és  az  úthálózat,  mert  100-150  üdülőlakással  lehet  számolni.  Fontos  lenne  az  úthálózat
felmérése, elkerülő utak kiépítése. A bánya esetében önmagában nem a bányászati tevékenység jelent problémát.
Nagy mértékű anyagmozgatás folyik, aminek sok zavaró hatása is van. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a bányavállalkozó leírta, hogy elterelő út kiépítésén
gondolkodnak,  ehhez  az  önkormányzat  együttműködését  és  segítségét  kérik.  Egy  útcserét,  másik  útvonal
kiépítését is javasolják. Amíg a közlekedési engedély készül, addig sem a lakott területen bonyolódna a bánya
forgalma. Elmondja, hogy a László Gyula és Csapás utca sarkán élők egy petíciót nyújtottak be, 54 aláírással,
hogy nem szeretnék, ha a faluban lakópark épülne. A műszaki osztályhoz került, majd illetékesség hiányában
továbbították  az  építésügyi  hatóságnak,  válasz  még  nem  érkezett.  A  megkeresést  ismételten  elküldtük.  A
főépítész úrral egyeztetett a HÉSZ módosításról, ez testületi döntést igényel, milliós nagyságrendről van szó.

Kuti Istvánné képviselő szerint csak egy döntés kell, az nem kerül milliókba.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy azt  a levelet  is  továbbította  a műszaki  osztálynak,
melyben egy lakó leírta, hogy az építkezéseken nincsenek kint a törvényben meghatározott táblák. Ezt a Hivatal
intézi. Kisebb építkezésről van szó ahhoz képest, ami a Hullám utca és a Horog utca ölelésében lett tervezve, ott
alsóhangon 60 kis apartman lett volna. Eddig nem mozdultak az építtetők, mert nincs közút és a közmű hálózat
kiépítve. 

2.  Napirendi pont
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     Közérdekű kérdések, javaslatok
Előterjesztő: Schöck Ferencné alpolgármester 

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  második  napirend  keretében  a  lakossági
hozzászólásokra kerül sor. A jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

Kalász Istvánné elmondja, hogy 60 éve a faluban él, sokat dogozott érte. Kéri, hogy az újonnan ideérkezők is
először tegyenek a faluért, közösen dolgozzanak egymásért, ne pedig egymás elásása és munkájának akadályozása
legyen a cél. Úgy gondolja, hogy támogatni kell az alpolgármestert, nem pedig elvenni a kedvét, hogy dolgozzon
értünk. Megköszöni az alpolgármester asszony, a könyvtáros kiváló munkáját ebben a nehéz időszakban. Minden
rászorulóról  gondoskodtak,  tartalmas  pályázatokat  írtak,  ezzel  támogatást  nyerve  a  falunak  az  ünnepek
megtartásához és egyebekhez. A rendezvények emlékezetesek maradnak minden résztvevőnek.  Neki is nagyon
jól esett, hogy segítettek mindent megoldani, mivel egyedül él. 

Gerencsér  Éva a  Balatonrendesi  Természetbarátok  Egyesülete  képviseletében  szeretettel  köszönti  a
jelenlévőket.  Megköszöni,  hogy a Képviselő-testület az egyesületük céljait  50 eFt-tal támogatta, igyekeznek a
környezet  védelméért  mindent  megtenni.  Ezért  mindenképpen  meg  kell  említeni  a  falut  érintő  legnagyobb
környezet és egészségkárosító tevékenységet, a tapasztalt környezetrombolást. A Bányász utcában esős időben
pirossá válik a föld, a radont tartalmazó por valamennyi ember tüdejébe bekerül. Felvételeik vannak a 40-50
tonnás  kamionokról,  az  általuk  okozott  zaj  és  porszennyezésről.  Az  út  alatt  közművek  vannak,  gáz  is,  ez
balesetveszélyt  jelent.  Az önkormányzat  egyedüli  lehetősége a működés  korlátozására  a  súlykorlátozó táblák
kihelyezése.  Jegyző úrtól levelet kapott, mely szerint a bejáráson megállapításra került, hogy a 71-es úttól felfelé
nem lehet súlykorlátozó táblát kihelyezni, mert nem az önkormányzat tulajdona. A felső szakaszra igen is kérik,
még akkor is, ha az alezredes úr azt mondja, hogy ennek nincs indoka. A kapott levél tartalmát nem tudják
elfogadni, ezt le is fogják írni a Jegyző úr felé. Érvényes határozat van arra, hogy a Bányász utcára és a Strand
utcára  a  táblák  kihelyezése  történjen  meg.   Az  önkormányzat  hatályos  rendelete  értelmében  ezek  a  táblák
kerüljenek vissza, mert korábban illegálisan kerültek leszerelésre. Ennek nagy jelentősége van még a rekultiváció
megkezdése  előtt,  mert  akkor  még  jobban  megnő  a  forgalom.   Az  önkormányzati  útra  önkormányzati
hatáskörben ki  lehet tenni a táblákat.  A rekultiváció ellenes,  a sitt  lerakása ellen tiltakozó internetes petíciót
mintegy 9 ezren írták alá, a faluban közel 160 aláírás van. Parlamenti felszólalás is lesz az ügyben, ezt külön
megköszöni Rig Lajos úrnak, aki szeretett volna a mai eseményen jelen lenni, de mentős elfoglaltsága miatt nem
tudott időt szánni rá. Megköszöni főépítész úr hozzászólását. Javasolja az átmeneti időszakra – mint ahogy sok
más önkormányzat megtette – változtatási tilalom elrendelését, amíg a közművek nincsenek olyan állapotban,
hogy bírják a megnövekedett építkezéseket. A falu bája és vonz ereje a csendessége volt. Kéri a HÉSZ-t úgy
módosítani,  hogy  megmaradjon  a  falu  nyugodt  és  békés  jellege.  Amíg  a  bánya  működése  és  a  hatalmas
építkezések  nem szűnnek meg,  addig  nem lesz  nyugalom.  Az információtovábbítás  nem megfelelő,  nagyon
sokan az újságokból értesülnek a hírekről, akkor, amikor a tiltakozásra már nincs lehetőség. Ez történt a László
Gyula  utcai  építkezésnél  is.  Kéri  az  alpolgármester  asszonyt,  mielőbb  mindenkit  érintő  kérdésekben  dönt,
kérdezze meg a falu népét, a közügyekben jobban bele kívánnak szólni. Hiányolják, hogy erre kevés lehetőségük
van. A bicikli útról is csak később értesültek, most tudják csak meg, hogy mi hogyan fog történni. 3-5 méteres út
lesz a part és a vasút között, vegyes használattal. Ha ez megépül, akkor meg fog kezdődni a part menti rész
beépítése, úgy, mint Ábrahámhegyen. Tudja, hogy állami beruházás, de pld. Balatonszepezd nem engedélyezte,
ezért ott kerülő úton halad a bicikliút.  Ha beépül ez a szép öböl,  mindenki gondoljon arra, hogy mindez az
önkormányzat hozzájárulásával történt.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a táblák már 8-10 éve nincsenek kint. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy Takács Ferenc polgármestersége alatt hozták a határozatot a táblákra,
akkor lett a Gyöngyvirág utcához is kihelyezve, 2020. október 1-én.

Schöck Ferenc    Istvánné   alpolgármester elmondja, hogy a László Gyula utca sarkán két kisebb épület alapja
van  kiásva.  Az  információ  továbbítással  kapcsolatosan,  ha  valaki  betartja  a  szabályokat,  akkor  építkezhet  a
telkére, erre nincs ráhatása. 
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Epres  Róbert főépítész  elmondja,  hogy  az  önkormányzatnak  ott  lehet  szerepe,  hogy  hozhat  egy  olyan
szabályzatot,  melyben kimondja, hogy nem lehet építkezni.  A módosítás kb. 1 éves folyamat. Lehetőség van
változtatási  tilalom elrendelésére,  ez max. 3 évig állhat  fenn. De ebben az esetben az érintett területen még
felújítani sem lehet, ezt mindenkinek be kell tartani. Súlyos döntés, át kell gondolni, hogy kit miben korlátoz. A
rendeletnek  nem lehet  visszamenőleges  hatálya,  ha  már  valamihez  rendelkezésre  áll  az  engedély,  arra  nem
vonatkozik.

Schöck Ferenc Istvánné megadja a szót Kiss Attila rendőr alezredesnek.

Kiss Attila rendőr alezredes elmondja, hogy a táblák kihelyezésekor, ha önkormányzati útról van szó, akkor
szakhatóságként működnek közre. Felesleges a táblát kitenni, a bányának 5 évre működési engedélye van. Más
hatóságokat  is  meg  kell  kérdezni.  A  bánya  jelezte,  hogy  szívesen  létesítenek  elkerülő  utat,  azon  fognak
közlekedni.  Ez pozitív  megoldás,  mert a bánya működését nem lehet ellehetetleníteni.   Nincs értelme az út
tetejére súlykorlátozó táblát kitenni. Az önkormányzati utak esetében is szakhatóságként járnak el, a forgalmi
rendet 5 évente felülvizsgálják. Ez megtörtént, a táblák kihelyezését nem javasolják. Az engedélyt nem ők adták
ki, nekik a táblák kapcsán van lehetőségük. Az önkormányzat testületének döntésén múlik, hogy a saját útjain
milyen forgalmi rendet szeretne kialakítani, de a szakhatóság ellentétes döntését figyelembe kell venniük. 

Sinkovics Ferenc a következő kérdéseket teszi fel:
- A tavaly júniusi  falugyűlésen a nagyszámú jelenlévő lakosság és nyaralótulajdonosok döntő többsége

amellett  foglalt  állást,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  tegye  vissza  a  Bányász  utcára  érvényben  lévő
súlykorlátozó  táblát.  Tudomásom  szerint  a  tábla  kitétele  kizárólag  az  Önkormányzat  hatáskörébe
tartozik,  nem  szükséges  semmilyen  más  hatósági  vagy  egyéb  szervezeti  engedélyezés.  Egyébként
Balatonrendes Önkormányzata 16/2008. (I.25.) számú határozatában döntött a Strand utca és a Bányász
utca  felső  szakaszára  forgalomkorlátozó  táblák  kihelyezéséről.  Annak  eltávolításáról  határozat  nem
született, de hát az eltávolítás ismeretlen tettes által elkövetett rongálásnak minősül, az eredeti állapot
helyreállítása  az Önkormányzat  joga és  feladata.  Kérdezi,  hogy milyen  jogi  vagy erkölcsi  magyarázat
alapján nem teljesíti az önkormányzat a nyilvánvaló többségi akaratot.

- A  csónakkikötőhöz  vezető  önkormányzati  utat  jogtalanul  ismeretlen-ismert  személy  rendszeresen
kerítéssel vagy egyéb úton-módon lezárja. Erről a tényről már több fényképfelvétel is készült. Kérdezi,
hogy  miért  nem  tett  még  feljelentést  a  rendőrségen  az  Önkormányzat.  Miért  nem  képes  hathatós
intézkedést foganatosítani.

- A  falu  honlapjának  index  oldalán  található  Facebook  oldal  –  mint  az  nagy  nehezen  kiderült  –
magánszemély által működtetett oldal. Kérdezi, hogy amit már többször feltett az Önkormányzat felé, de
egyszerűen nem hajlandó válaszolni rá, hogy ha egy magánoldal elérését engedélyezi az Önkormányzat a
falu hivatalos portáljának index (fő) oldaláról, akkor miért nem engedélyezi egy ugyancsak civil oldal – a
balatonrendes.eu  –  elérési  lehetőségét  ugyancsak  a  főoldalról.  A  balatonrendes.eu  portál  egyébiránt
kulturált  formában  a  falu  valós  problémáival  foglalkozik  és  már  a  főoldalon  leszögezi,  hogy  a
Polgármesteri Hivatal számára is biztosítja a válaszadás lehetőségét a felmerült kérdésekre.

- Ha viszont a kérdéses Facebook oldal nem magán oldal, hanem hivatalos önkormányzati portál, akkor
milyen jogi  vagy erkölcsi  alapon szelektálja  (törli  vagy engedélyezi)  a  kulturált  formában feltett  – az
önkormányzat működését esetleg kritizáló kérdéseket.  

Várja az önkormányzat válaszát.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a HÉSZ módosítás elindítása 1 éves folyamat, sok
pénzzel jár, testületi döntés szükséges, a költségvetésben a fedezetet biztosítani kell. Elmondja, hogy július 3-án
lett alpolgármester. Nem mondhatott azonnali megoldási javaslatot a Bánya vagy a KRESZ táblák ügyében, az
ügyek megismeréséhez idő kell. ő Nem szakember, a szakhatóságok véleményét írásban ki kell kérni. A táblák
ügyében az alezredes úr megadta a szakszerű választ, kéri azt elfogadni. A csónakkikötő ügyében feljelentést tett,
az érintetteket behívták tárgyalásra. A kerítést nem zárhatná le, de felszedni nincs joga az önkormányzatnak. Kéri
az alezredes úr véleményét.

Kiss Attila alezredes  elmondja,  hogy birtokvédelmi  eljárást  lehet  kezdeményezni,  de nem zárhatja  le.  Ha a
kerítést elbontják, ahhoz karhatalmi segítség kérhető a rendőrségtől, egyébként ez polgári peres ügy.
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Kindl József elmondja, hogy a Gyöngyvirág utcában lévő építési terület le van kerítve. Ott 8-10 házhely van
kijelölve,  magyarul  lakópark  fog  épülni.  Az  egyik  tulajdonos  megkereste,  hogy  hadd  vigyék  keresztül  a
bekötéseket az ő telkén.  Az az aggálya,  hogy mi lesz az ingatlanukkal,  ha ez az építkezés ott megkezdődik,
megépülnek a lakóparkok. Kihez fordulhat segítségért. Ezt nem fogja annyiban hagyni, nem lesz egyszerű dolog
ez a lakóparkos kérdés, kéri jobban meggondolni. 

Epres  Róbert főépítész  elmondja,  hogy  őt  is  zavarja  a  Csapás  utcai  építkezés,  mely  nyilván  anyagi
haszonszerzésről szól. Az a kérdés, hogy mi nevezhető lakóparknak.  A több lakásos épület más kategória. A
testület döntése, hogy elindul-e abba az irányba, hogy ezeket korlátozza. Javasolja ezt napirendre venni, akár a
változtatási tilalomról tárgyalni. A helyi építési szabályzathoz érvényes településrendezési szerződés szükséges.
Ha az önkormányzatnak van egy elképzelése egy adott területtel kapcsolatosan, hogy az ne lehetetlenüljön el,
elrendelheti a változtatási tilalmat. 

Lukács  Magdolna elmondja,  hogy  betelepült  lakos,  de  30  éve  ismeri  a  települést,  azért  választotta,  mert
csendes, nyugodt hely.  A bányával kapcsolatosan kéri, hogy engedjék meg neki, hogy ne legyen biztos abban,
hogy a feltöltés tiszta sittel fog történni. Másik környezetszennyező dolog a zajszennyezés, éjszakánként nem
lehet  aludni,  rengeteg  autó  van.  Kérdezi,  hogy  van-e  olyan  rendelete  a  falunak,  mely  szabályozza  a
hanghatásokat, ami lassan elviselhetetlen. Ha nincs, akkor kéri ezt szabályozni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy az eddigi  hozzászólásokból  az derül  ki,  hogy egy
csendes nyugodt faluból egy mozgalmasabb lett, és ez mindenkit bánt.

Kiss Attila alezredes elmondja, hogy ha valaki indokolatlan zajkeltést csinál, az szabálysértés, csendháborítás.
Ezt be kell jelenteni a Tapolcai Rendőrkapitánysághoz, a járőr ki fog menni. Lehet indokolt is a zajkeltés, ha az is
zavaró,  akkor  az  önkormányzat  megalkothatja  az  un.  csendrendeletét.  Ebben  megállapítja,  hogy  bizonyos
időszakokban pld. tilos a fűnyírás. A járműforgalom 5 év alatt több mint ötszörösére nőtt, ezzel nem lehet mit
kezdeni. 

Dr. Lugossy Ágnes elmondja, hogy 5 éves korától itt nyaral, otthonának érzi a települést, bárki fordulhat hozzá
bármivel,  szívesen áll  rendelkezésére.  Elmondja, hogy az alpolgármester asszony tájékoztatásában elhangzott,
hogy az új jegyző úr időpont választásához alkalmazkodni kell, az egész falu ezt megtette. Kérdezi, hogy a jegyző
úr  miért  nem  tudja  a  jelenlétével  megtisztelni  őket.  Milyen  más  fontos  elfoglaltsága  van.  Nehéz  ezt  a
magyarázatot elfogadni. Elhangzott, hogy a bányavállalkozó jó kapcsolatot kíván a falu lakosságával ápolni. Nem
vett részt egyetlen fórumon sem. Amikor az önkormányzat személyesen egyeztetett a bányavállalkozóval, azt ki
kezdeményezte, ki volt jelen, miben állapodtak meg, mi volt a felvetés, elfogadta-e az önkormányzat és milyen
felhatalmazás alapján tette. Elhangzott, hogy a bányavállalkozó elkerülő út biztosításán gondolkodik, ezt cserével
akarja megvalósítani. Hol képzeli el, és mit kíván felajánlani cserében. Jogosult-e egyáltalán erre, hiszen bérlője a
bányának, illetve jogosult-e az önkormányzat a felajánlást elfogadni. Rossz megoldásnak megoldása lehet-e egy
másik rossz megoldás. A rendelkezésre álló utak nem alkalmasak a nagy méretű autók közlekedésére. Az újabb
út biztosításához kisajátításokra lenne szükség, ez hosszadalmas, gyenge a kártalanítási összeg, illetve kérdéses,
hogy kívánja-e az érintett lakosság. Mit szól hozzá az erdőgazdaság, illetve a szőlőültetvények tulajdonosai. A
nyugdíjas összejövetelen felmerült az egészségre ártalmas radon mérés szükségessége. Hol tart ez az eljárás, mi
az eredménye és hol olvasható.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  Veszprémi  Pannon  Egyetemmel  egyeztetett,  a
radonmérésre folyamatosan lehet jelentkezni, magánszemélyek is jelentkezhetnek. Egy évig nézik és regisztrálják,
az  önkormányzatnál  lehet  az  épületben,  vagy  bárkinek  a  házában  vizsgálni.  Ki  fogják  hirdetni,  majd  a
jelentkezéseket összesítik, ezt követően fogja beadni az igényt. 

Dr. Lugossy Ágnes kéri az önkormányzat hirdetőtáblájára kihelyezni a vonatkozó információkat.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja,  hogy a jelentkezőkhöz kiviszik  a berendezést  a  Pannon
Egyetem  szakemberei.  A  bányavállalkozóval  találkozott,  jegyző  úrral  szerette  volna  összeismertetni.  Újabb
tárgyalásnak látná az értelmét. 
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Dr.  Lugossy  Ágnes kérdezi,  hogy  az  elkerülő  út  tervét  kinek  vetette  fel  a  vállalkozó.  Aki  megjelenik  a
vállalkozás képviseletében, jogosult-e nyilatkozni, ezt hivatalos formába kell megtenni.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester ezzel egyetért. Ismerkedés volt a Jegyző úr és a téma iránt. Jegyző úr
szeptember 27-től tölti be a hivatalát, szeretett volna tájékozódni a bánya ügyében, ez történt meg. Megbeszélés
kérdése, hogy a következő egyeztetés mikor legyen.

Kuti  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  írásban  jelezte,  hogy  ha  bármiféle  tárgyalás  lesz  a  bányával
kapcsolatban,  részt  kíván  venni  rajta.  Kérdezi,  hogy  miért  maradt  ki  belőle.  Jegyző  úrral  ő  is  szívesen
megismerkedett volna.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  Jegyző  úr  nem tudott  a  testületi  ülésre  eljönni.  Amikor  a
közmeghallgatás időpontja kitűzésre került, még nem volt tudomása arról a programról, ahová most el kellett
mennie. Neki pénteken jelezte, hogy nem tud részt venni, kérte, hogy helyettesítse. Sajnos a programját nem
lehetett elhalasztani. 

Frendl Róbert kérdezi, hogy mikor egészül ki a testület. Miért szeretjük a bányát, mekkora bevételt jelent a
költségvetésben. Ő táblákkal lehetetlenítené el a bánya működését, az önkormányzatnak is ezt kellene tenni. Ha
kitennék az 5-10 tonnás táblákat, akkor nem tennék tönkre a település útjait. Fontosnak tartja, hogy a radon
mérés megtörténjen.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  bányavállalkozónak  kötelező  jelleggel  meg  van
szabva az a mennyiség, amit ki kell termelnie. Ha nem tudja teljesíteni akadályoztatás miatt, akkor elveszik tőle a
jogot és megkapja egy másik vállalkozó.

Frendl Róbert szerint el kell lehetetleníteni a működését, hogy ne tudja idehozni a szemetet. A Bányász utca
bizonyos szakasza a bánya tulajdona. Kérdezi, hogy nem sajátíthatja-e ki az önkormányzat. 

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy anyagi  javak híján  egy  rövid  szakaszt  sem tud az
önkormányzat kisajátítani, az egész út komoly összeg lenne, nem fog menni. Az ellehetetlenítéssel kapcsolatosan,
ha ő nem teljesít, az állam másnak adja bérbe. Iparűzési adó mintegy 2-3 millió forint évente.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a tájékoztatóban elhangzott, hogy november 10-ig 3.416 eFt
iparűzési  adó folyt  be.  Az adótitok  miatt  nem adhatnak tájékoztatást,  hogy az egyes  vállalkozások mennyit
fizettek be. 

Dr. Lugossy Ágnes kérdezi, hogy meg lehet-e tudni, hogy a bányavállalkozó fizet-e iparűzési adót, vagy máshol
van a telephelye és másutt fizeti be. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy ha a vállalkozónak a székhelyén kívül van telephelye,  akkor
jövedelemarányosan meg kell osztania az adót. Az adók behajtása jegyzői hatáskör, tájékoztatás nem adható róla.

Dr. Kelemen Edit kéri minden információt kirakni a hirdetőtáblára is, mert a falu honlapját sokan nem látják.
Kérdezi, hogy érdeke-e a falunak, hogy a bányát sittel feltöltsék. Takács polgármester úr kirakatta a táblákat és 10
évig nem volt bánya, tehát ez mégis működött.  Úgy gondolja, hogy minden eszközt meg kell ragadni, aki időt
nyer, az életet nyer. Azért jöttek ide, hogy csendes kis faluban éljenek. Javasolja a 3 éves változtatási tilalmat
rögtön elrendelni. 

Epres Róbert főépítész elmondja, hogy a felülvizsgálatra településrendezési tervezővel szerződést kell kötni. Ha
a testület módosítani kívánja a HÉSZ-t, ezt követően van lehetőség a változtatási tilalom elrendelésére. De a
fűnyíró elv alapján akkor senki nem kérhet semmit. 
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Dr. Kelemen Edit elmondja, hogy az épülő lakóparkokat ki fogják adni, a vendégforgalom megnő. A nyáron
siheder  csoportok  borosüvegeket  lóbálva  közlekedtek,  kérdezi,  hogy ezt  akarja-e a  falu.  Megjegyzi,  hogy az
interneten hirdetnek 10 m2-es eladó telkeket, mely ipari besorolású. Kérdezi, hogy ez mi.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a polgárőrséget felkérjük, hogy járőrözzenek, illetve
tájékoztatást ad a telefonszámról,  amit hívni lehet szükség esetén. Elmondja, hogy a hirdetés a Hullám utca,
Horog utca környékére vonatkozik, a szabadidő park mögötti részen van 3 telek. Korábbi kérdésre válaszolva
elmondja, hogy polgármester választást a következő nyáron lehet kiírni, október körül lesz meg az eredménye. A
veszélyhelyzeti rendelkezés miatt, illetve az országgyűlési választás előtt és utána 3 hónappal nem lehet választást
kiírni.

Cirfusz Ákos kérdezi a főépítész urat, hogy a felső részben felmérték-e a villany, víz és csatorna kapacitást, már
a nyáron hiány volt.  A 40 tonnás  járművek miatt  az úthálózat  sem bírja  a  terhelést.  Három lakópark épül.
Rendben van-e, hogy idejön egy vállalkozó, és be akarja építeni az egész területet. Zánkától Badacsonytomajig
hány  lakópark  épül  jelenleg.  Ez  a  legkisebb  község  az  északi  parton,  miért  akarnak  ide  több  száz  embert
telepíteni, kinek áll ez érdekében. 

Epres Róbert főépítész szerint a lakóparkozás erős szóhasználat, a beadott engedélyek kétegységes lakóházakra
szólnak. A közműellátás úgy zajlik, hogy a tervező egyeztet a közmű szolgáltatóval, akik nyilatkozatot adnak ki.
Az úthálózat is hasonló. Amíg az önkormányzat nem korlátozza súlykorlátozó táblákkal, addig az út nem bírja a
terhelést.

Gerencsér  Éva elmondja,  hogy  az  egyesület  nevében  egy  internetes  megbeszélést  folytattak  a  bánya
képviselőjével.  Itt  a  bányatulajdonos  ecsetelte,  hogy  milyen jó  kapcsolatot  akar  létrehozni  a  faluval,  például
kifizetné a zebrát. Bármilyen szegényes helyzetben vagyunk, ne árusítsuk ki a falut, ne kenyerezzen le bennünket
semmivel sem. Kéri az önkormányzatot, hogy álljon a sarkára, és ahogy a lakosság tiltakozik a bánya működése
ellen, úgy képviselje a falu lakosságát ebben az ügyben. Sokakban felmerült, hogy az önkormányzat látványosan
nem a lakosságot, hanem a bányát képviseli. Úgy gondolja, hogy a lakosság fontosabb a bányánál. Nem engedik,
hogy a bánya bármilyen szempontból lekenyerezze az önkormányzatot.

Frendl  Róbert kéri  a  képviselőket,  hogy nyilvánítsanak  véleményt  a  bánya  működéséről.  Támogatják,  vagy
ellenállnak.

Csabáné Varga Anikó képviselő kérdezi, hogy miért feltételezi a lakosság, hogy a bányavállalkozó szemetet
akar ide szállítani. Még be sem adták ezirányú kérvényüket.  Építési törmeléknek minősül pld. a meddő is. Az ő
érdekük is, hogy ne csináljanak olyat, ami tiltott.

Dr. Kelemen Edit elmondja, hogy rendelkezniük kell rekultivációs tervvel, ami nem tartalmaz sitt betöltést. Az
online  megbeszélésen  megerősítették,  hogy  fel  kívánják  használni  az  építési  hulladékot  A  szakhatóság
lenyilatkozta, hogy nem kell hozzá szakhatósági vélemény. 

Csabáné Varga Anikó képviselő szerint, ha a bányavállalkozó úgy látja, hogy nem megy, akkor változtatni fog
az elképzelésén. Írjon egy olyan nyilatkozatot, hogy nem akarja szeméttel feltölteni.

Kuti  Istvánné képviselő  szerint  az  eredeti  rekultivációs  tervet  kell  megvalósítani.  Az  előzetes  környezeti
tanulmányban megengedett anyagok között már minden van. A megbeszélésen elmondta a vállalkozó, hogy nem
tudja földdel feltölteni, mert sokba kerül. Kérte a jegyző asszonyt, hogy a megbeszélésen az önkormányzat is
ügyvéddel  vegyen  részt.  Decemberben  írt  egy  emailt  a  képviselőtársainak,  hogy  mondjanak  le  az  1  éves
tiszteletdíjukról,  ezzel  támogatva,  hogy  az  önkormányzat  fogadjon  egy  ügyvédet.  Ezzel  szemben  az
önkormányzat Cudar Balázs urat bízta meg, hogy a hatástanulmányt kiértékelte, de nem tett 30 nap alatt egy
lépést sem.  Sümegprágán az önkormányzat a falu mellé állt, kihelyezték a súlykorlátozó táblákat. Nehezményezi,
hogy a bányával kapcsolatban egyszer sem keresték meg, a bejárásra sem hívták meg, illetve egyetlen tárgyalásra
sem. Sokszor jelezte, hogy el szeretné mondani a 160 ember véleményét, akik aláírták a tiltakozó levelet, illetve
az online petíciót is 9 ezren írták alá, ezzel kifejezve, hogy ellenzik ezt a fajta tevékenységet. Ő is ellene szavaz.
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy Cudar Balázs Ügyvédi Iroda arra kapott megbízást,
hogy az előzetes határozatot véleményezze, a jogszabályi helyeknek utánanézzen. Erre a testület nem alkalmas.
Erre vonatkozóan adott véleményét felolvassa. Ezért az ügyvédi díj 250 eFt, melyet kifizettünk neki. Elmondja,
hogy a lakosságnak is felajánlották, hogy ha valakinek építési hulladék van a telkén, azt beszállítják a bányához. A
lakossági építési törmelék sok esetben az erdőkbe kerül, ezért pozitív felajánlásnak tartja. A bánya vállalkozónak
6 évre szól a szerződése, a Bányakapitányság vonhatja vissza az engedélyét. A megbeszélésen elmondta, hogy az
önkormányzat azt szeretné, ha csak földnemű anyagot szállítanának be.

Dr. Kelemen Edit elmondja, hogy az engedély kérelem és a jogász véleménye arról szól, hogy hulladék lerakás
nem történik, ez a HÉSZ-szel nincs ellentétben. Az új hulladék kezeléssel foglalkozó törvény szerint a hulladék
és  az  újrahasznosítás  között  különbség  van,  amit  a  levél  és  a  jogi  értelmezés  kihasznál.  Azt  mondja,  hogy
hulladékot  nem tesz  le.  Újra  hasznosításról  van  szó,  így  behordhatja  a  sittet  és  bármit.  A  bányavállalkozó
felajánlotta,  hogy  a  balatonrendesi  telkeken  keletkező  sittet  beszállítja  a  bányához.  Tehát  óvatos  lenne,  és
mindenkinek a figyelmébe ajánlja a kijelentést, hogy nem kíván hulladékot lerakni, csak újrahasznosít. 

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy az uzsai bánya cégbejegyzésében nem szerepel, hogy újrahasznosított
anyaggal  oldja  meg a rekultivációt,  de itt  ennek a cégnek van rá lehetősége.  Kéri a Cudar Ügyvédi Irodától
áprilisban érkezett anyagokat feltenni a honlapra, hogy mindenki tájékozódni tudjon. A jegyző asszony akkor
felhívta a figyelmet arra, hogy időben meg kell tenni az észrevételeket, mert kicsúszunk az időből. Kéri, hogy
minden képviselő most mondja el a véleményét a bánya működéséről.

Péringer  Martina képviselő  elmondja,  hogy  támogatja  a  bánya  működését,  egyetért  az  alpolgármester
asszonnyal.  Lehet  mondani,  hogy  fiatal,  nem ért  hozzá,  de  az önkormányzatnak  együtt  kellene  működni  a
vállalkozóval. Nem tudják a rendezvényeket működtetni, a szociális problémákat orvosolni.

Frendl Róbert elmondja, hogy ha a körjegyzőség nem adhatja ki, hogy a bánya mennyi iparűzési adót fizet be,
akkor kérjék meg a bányától.

Kuti Istvánné képviselő szerint, ha nem itt van a székhelye és a telephelye, akkor hová adózik.

Horváth Anita közművelődési asszisztens elmondja, hogy miért akarja annyira tudni a falu, amikor a bánya
működése ellen van. Senki nem akar egészségkárosító környezetben élni.  Látni kell, hogy a falu életében 2-3
milliós iparűzési adó komoly bevételt jelenthet. Javasolja, hogy legyen egy kerekasztal beszélgetés januárban, ahol
az önkormányzat és a falu közössége kialakítja azt az álláspontot, amit közvetítenek a bánya felé. Ez most egy
meddő vita. 

Demjén Ferenc elmondja,  hogy az önkormányzati  képviselők közül 3 támogatja  a bányát,  a falu lakossága
viszont nem. A képviselőket a falu választotta, ha a lakosság nagyobb része akar valamit, akkor kötelességük azt
képviselni.

Csabáné Varga Anikó képviselő elmondja, hogy nem biztos, hogy támogatja, de úgy gondolja, hogy ráérnek
akkor is foglalkozni vele, ha mégis bevinnék a szemetet.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  elmondja,  hogy  a  feltöltést  ellenőrizni  fogják.  Ha  a  szabályokat
megszegik, akkor komoly bírságot szabnak ki. Úgy gondolja, hogy további tárgyalásra van szükség. Nem az egész
falu véleménye jelenik meg, pld. az elkerülő úttal kapcsolatosan. Kéri, hogy jelezzék, hogy kit mi zavar a bánya
működésében. 

Gerencsér Éva elmondja, hogy a 40 tonnás autók nagyon zajosak. Speciális műveléssel lehet kitermelni a vörös
követ,  és  minél lejjebb mennek,  annál jobban jön fel  a  radon. A technológiát  nem tartja  be a  vállalkozó,  a
tárgyaláson ledöbbent, mert nem tudta, hogy itt radon van. Vörös az út, ha esik az eső. Videófelvételekkel is
rendelkeznek.

Dr. Kelemen Edit megjegyzi, hogy az elkerülő út melletti ingatlantulajdonosok véleményét is meg kell majd
kérdezni.
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Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy még nem tudjuk a végleges megoldást.

Kuti Istvánné képviselő ellenőrzés kezdeményezését kéri a bányában.

Farkas József szerint el kell érni, hogy a bányavállalkozó zárja le a bányát, ne végezzen kitermelést. Nem azzal
kell foglalkozni, hogy mivel akarja feltölteni. A testület nézzen utána, hogy milyen pályázat lenne arra, hogy ott
legyen egy szabadidő park.

Kuti Istvánné képviselő elmondja, hogy magánterület, nem lehet pályázni az önkormányzatnak rá.

Schöck Ferenc Istvánné alpolgármester elmondja, hogy Kékkúton is rengeteg kamion jár, tönkre teszik az utat
a környező településeken is. Ott mégsem tiltakoznak.

Kuti Istvánné képviselő megjegyzi,  hogy az iparűzési adójuk vetekszik Győrével,  és ott egészségre ártalmas
anyag nincs.

Schöck  Ferenc  Istvánné alpolgármester  több  észrevétel  nem  lévén  megköszöni  a  hozzászólásokat,  és  a
közmeghallgatást 12.45 órakor bezárja.

k.m.f.

Schöck Ferenc Istvánné
alpolgármester

Tamás Lászlóné
költségvetési és adóosztály vezető


