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

Ikt.szám:  67-175 /2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december  9-i rendkívüli nyilvános ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 
          Kuti Istvánné képviselő 
          Lezsák Mihály képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
                       Csabáné Varga Anikó képviselő

Meghívottak:   Soltész Attila  körjegyző 
            Kovácsné A. Katalin jkv.v.
            DRV Zrt. Siófok részéről:  Tilky Péter és Csala Lajos.

Horváth Anita szociális ügyintéző
Sütő Árpád műszaki előadó 

Jelen volt továbbá:  Kardos Gábor közkezdeményező.

 
Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést 18.00 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően először a csatornaszolgáltatás díjáról szóló 
rendeletmódosítás napirendjét tárgyalják, mivel a meghívott vendégek megérkeztek. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1.    Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása. 
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Tájékoztató a „Támasz” és a „Szebb Gyermekkorért „ Szociális Alapszolgáltató Társulások
          jövőbeni helyzetével kapcsolatban és a szükséges önkormányzati határozatok elfogadása.
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

3.    Október 23-i rendezvényre kapott támogatásról lemondás.
        Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

4.  NABE támogatási kérelme. 
       Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5.    Kistérségi Mentőállomás támogatása. 
       Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester
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Tájékoztató
-  a kommunális szeméttelep és a hulladékszállítás működésével kapcsolatos 

 megbeszélésekről. 
-  a szennyvízcsatorna III.ütem  részműszaki átadásáról.
-  a Basalt Középkő Kőbányák Kft. birtokvédelmi kérelme. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  6 igen szavazattal egyetértett. 

1.  Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása. 
      
Takács Ferenc polgármester   A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megküldte a 2009.évre vonatkozó díjkalkulációt.
1.verzió: lakosság és közület 449 Ft/m3 + rendelkezésre  állási díj  400 Ft/hó. 
2.verzió: lakosság és közület 591 Ft/m3.
A jelenleg érvényben lévő rendelet  2009.január 1.napjával hatályát  veszti.  A rendelettervezetben kivastagításra 
kerültek a módosítások. A DRV. Zrt. kérte továbbá, hogy az önkormányzat hozzon döntést arról, hogy amennyiben 
az  állami  támogatás  nem  kerül  megítélésre  abban  az  esetben  a  fogyasztói  díjakban  vagy  pedig  a 
koncessziós  /eszközhasználati  díj  +  önkormányzati  hozzájárulás  /  díjból  történik  a  kompenzáció.  2007.  évi 
tényleges  szennyvíz  kibocsátással  számolva  nagyjából   1,2-1,5  millió  Ft  összegű  hozzájárulást  jelent,  ha  az 
önkormányzat a koncessziós díjból történő kompenzációt választja. 

Tilky Péter a DRV Zrt. részéről:   Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a díjkalkuláció 5.pontot hagyják 
figyelmen kívül, mivel felsőbb jogszabállyal ellentétes lenne és az önkormányzatnak nincs joga megállapítani. 
Kétféle ajánlás alapján dolgoztak az egyik az európai vízkeret irányelv, amely kimondja, arra kell törekedni, hogy a 
magyar közművek az önfenntarthatóság szintjén maradjanak, a másik ajánlás pedig MAVISZ Közművek, ami 8-9 
%-os áremelkedést javasol a regionális műveknek. Próbáltak ezalatt maradni, Balatonrendes esetében ez 6 %-os, 
így 591 Ft+Áfa ajánlatot  hozták ide.  Újításként   bevezetnék,  mivel  a  tárcaközi  bizottság az  állami  támogatás 
ügyében minden évben egyre később jön meg, ez azt eredményezte, hogy sok helyen 8-9 havi elszámoló számlát 
küldtek ki,  ami  megterhelte a lakosságot.  Most  januártól egyből  beállítják a küszöböt amit  a minisztériumból 
megkapnak, ezt 10-12 %-osra számolják, ha ebben tévednek az már csak pár forintos lesz. Az állami támogatást 
Balatonrendes esetében 100 %-ban megadta az állam.  
 
Takács Ferenc polgármester   Nem érti a koncessziós díjat, hogy hogyan alakul. 

Soltész Attila körjegyző  A képviselő-testület nem a DRV Zrt. által javasolt rendelettervezetet kapta meg, hanem a 
körjegyzőség által készítettet. A kalkulációnál a pótdíjat már nem vették figyelembe, a Közép-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatallal e tárgyban egyeztetés történt. 
A rendelettervezetbe  szerepeltették, de a képviselő-testület dönti el, hogy a locsolási kedvezményt a lakosság 
igénybe veheti-e. Két tényezős díjkalkuláció került becsatolásra, egy tényezős maga a táblázat. A képviselő-testület 
dönti el, hogy a két verzió közül melyiket kívánja életbe lépteni.  A rendelet által elfogadott díjból kerül utólagosan 
levonásra az állami támogatás és az kerül a lakosságnak számlázásra. 
A képviselő-testület megállapítja a magasabb díj összegét, de a határozatban utána nyilatkozik, milyen módon 
kompenzálja ezt a költséget. 
Az első verzió esetében van egy rendelkezésre állási díj, ami minden hónapban kiküldésre kerül, ilyen más 
szolgáltatóknál is van. Viszont ebben az esetben jóval kedvezőbb a lakossági köbméter fogyasztási díj. 
Mérlegelni kell, hogy a lakosság milyen csoportját  szeretné a képviselő-testület  előtérbe helyezni, hiszen ha pl.
 3 köbméteres fogyasztást feltételezünk akkor még mindig  a rendelkezésre állási díj plussz köbméter díj a 
kedvezőbb. 
Ha abból indulunk ki, hogy egy négy tagú család fogyasztása havi 8-9 m3/hó, ott több százforintos nagyságban 
mérhető  a  megtakarítás.  Ebben  az  esetben  az  üdülőtulajdonosoknak  is  minden  hónapban  fizetniük  kell  a 
rendelkezésre állási díjat. 
A 2. verziónál nincs rendelkezésre állási díj, a tényleges fogyasztás alapján kerül a díj kiszámításra. Ahol sok az 
egyedülálló, vagy bizonyos időszakban elköltöznek a gyermekeikhez, ott rosszabbul járhatnak ha a magasabb díjat 
fizetik. 
A környező településeken van ahol az első, van ahol a második verziót alkalmazzák. 
A koncessziós díj amit a polgármester úr kérdezett, azzal kapcsolatban elmondja, hogy  a csatorna rendszer az 
önkormányzat  tulajdonát  képezi,  és  erre  üzemeltetési  szerződést  kötött  a  DRV  Zrt.-vel.  A  befolyt  összegből 
valamilyen  nyereség képződik.  A rendszer használatára szerződést  kötött  a DRV Zrt.  az önkormányzattal,  ami 
alapján 30 Ft/m3+Áfa eszközhasználati díjat fizet. 
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Kérdés, hogy ezt az összeget teljes egészében az önkormányzat  a költségvetésében arra célra rendeli, hogy későbbi 
tartalékot biztosítson a csatornarendszer  üzemeltetési szerződéséből, illetve a határozat második része arra irányul, 
amennyiben az állam nem ítéli  meg  teljes egészében a támogatást, akkor a lakosságtól nem szed be pénzt az 
önkormányzat, hanem az eszközhasználati díjból fedezi a költségeket. 

Tilky Péter a DRV Zrt. részéről:  Véleménye szerint Balatonrendes ezután is meg fogja kapni az állami támogatást, 
ha viszont nem, az eddigi gyakorlat az volt, hogy a változó költségsorokon történő lehúzás, ilyen az energiaköltség, 
az anyagi ráfordítás. Ha ezt a tárcaközi bizottság lehúzta, akkor a DRV Zrt. felelősséget vállalva ezt átvállalta, tehát 
ezt nem hárították át. 
Balatonrendes  esetében  130 Ft/m3  ez  a  szint  az  eszközhasználati  díjnál  ami  feletti  részt  lehúzza a  tárcaközi 
bizottság. Ezen a soron szerepeltetik még az értékcsökkenés is, tehát ha 80-90 Ft lenne az eszközhasználati díj sem 
húzná le a tárcaközi bizottság. 
Az  eszközhasználati  díjat  arra  teszi  félre  az  önkormányzat,  hogy  a  későbbi  esetleges  felújításokra  fedezet 
képződjön,  tehát  nem  járdaépítés  stb.  dolgokra  lehet  elkölteni.  Ezt  lehet  emelni,  csak  akkor  a  vízdíj  is 
ugyanannyival növekedni fog. 
Az első oldalon a 17.sorban megjelenőt ők egytényezős költségnek hívják, ez az alap ebből képezik a kéttényezős 
díjat, bármilyen rendelkezésre állási díjat. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy amennyiben a szennyvízcsatorna hálózat használatára vonatkozó 
állami támogatás nem kerül megítélésre az abból adódó kiesést a koncessziós díjból /eszközhasználati díj + 
önkormányzati hozzájárulás / kívánják kompenzálni. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

185/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, amennyiben a szennyvízcsatorna 
hálózat használatára vonatkozó állami támogatás nem kerül megítélésre az abból adódó kiesést a 
koncessziós díjból kívánja kompenzálni.

      Felelős: Takács Ferenc polgármester
   Határidő: azonnal

Takács Ferenc polgármester  Javasolja a rendelettervezet elfogadását, 449 Ft/m3 + 400 Ft/hó +Áfa rendelkezésre 
állási díj összeggel. Kéri a képviselő-testület szavazását.  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi 

15/2008. /XII. 15/ r e n d e l e t é t 
a csatornaszolgáltatás díjáról. 
/1.sz.mell./ 

2.Tájékoztató a „Támasz” és a „Szebb Gyermekkorért „ Szociális Alapszolgáltató Társulások
jövőbeni helyzetével kapcsolatban és a szükséges önkormányzati határozatok elfogadása.
     
Takács  Ferenc  polgármester    2005.  decemberében  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  gesztorságával 
megalakításra  kerültek  azok  az  önkormányzati  társulások,  amelyeknek  feladat  ellátási  körébe  tartozott  a 
gyermekjóléti,  családsegítői  („Szebb Gyermekkorért”  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Alapszolgáltató  Társulás), 
házigondozói  és  a  szociális  étkeztetési  feladatok  ellátása  („Támasz”  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás).  A 
gyermekjóléti  és  családsegítő  feladatokat  a  Magyar  Vöröskereszt  közreműködésével  végezte  a  társulás.  A 
feladatellátásért  a  Vöröskeresztet  a  mindenkori  állami  normatíva  összegével  megegyező  díj  illette  meg.  A 
gyermekjóléti szolgálat működtetésére 14 önkormányzat társult. A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést 
ellátási körzetébe hét település tartozott. 
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Mindkét társulás jó színvonalon látta el a feladatot, a feladatok finanszírozása szinte teljes egészében lefedezte a 
költségeket úgy, hogy a társult önkormányzatoknak nem, vagy csak minimális összeggel kellett hozzájárulniuk. 
Balatonrendes Község Önkormányzat vonatkozásában a hozzájárulás mértéke az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés 2006 2007 2008
Támasz 101.978 15.373 -
Szebb Gyermekkorért 63.200 78.500 79.000

A 2009. évi költségvetési törvény a tárgybani feladatok ellátásának finanszírozási rendszerét jelentős mértékben 
megváltoztatja, és normatív finanszírozás eszközével a többcélú kistérségi társulások feladatellátási körébe kívánja 
az eddig önkormányzati  társulásként ellátott  feladatokat bevonni.  A gyermekjóléti  feladatok ellátásánál további 
speciális  helyzet  áll  elő,  mert  a  törvény nem támogatja  az  országos határkörrel  rendelkező Vöröskereszt  vagy 
közreműködő szervezet közbeiktatásával történő feladatellátást.
A  1993.  évi  III.  törvény  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  és  1990.  LXV.  törvény  a  helyi 
önkormányzatokról is a társulások által felölelt feladatok ellátását kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként 
tartja számon. Ebből következik, hogy a mérlegelési lehetőség csak abban merülhet fel, hogy milyen szervezeti, 
működtetési formát választunk a jövőbeni feladatellátáshoz, figyelemmel a normatív támogatás rendszerére. 

A lehetséges megoldások a következők:

1.) Elméletileg  valamennyi  önkormányzat  önállóan  is  elláthatja  ezeket  a  feladatokat,  akár  a  Vöröskereszt 
közreműködésével is, hiszen a törvény nem tiltja közreműködő szervezet igénybevételét, csak pénzügyileg nem 
támogatja. Ez a legkevésbé szerencsés megoldás, hiszen ha mindhárom feladatot ellátjuk, akkor a mintegy 12 
millió Ft saját forrásból Balatonrendes Község Önkormányzatnak a lakosságszám arányában ráeső részt kell 
biztosítani  ahhoz,  hogy  az  előző  évek  szintjén  működhessen  a  rendszer.  Ebben  az  esetben  csak  az  un. 
alapnormatívára válunk jogosulttá, és az un. kistérségi normatívát nem kapnánk meg. A jelenlegi helyzetben ez 
a megoldás álláspontunk szerint nem támogatható. 

2.) A  meglévő  önkormányzati  társulások  feladatainak  átrendezésével  és  kibővítésével  működtethető  lenne 
önkormányzati  társulásként  a  feladatellátás,  de  csak azzal  a  feltétellel,  hogy a  két  társulást  összevonnánk, 
aminek  következtében pl.:  a  szociális  alapszolgáltató  társulásba beolvadna a  gyermekjóléti  és  családsegítő 
szolgálatba és további feltétel, hogy a működtetésre közös fenntartású költségvetési intézményt kell létrehozni. 
Erre azért van szükség, mert csak abban az esetben lesz jogosult alapnormatívára és kistérségi normatívára a 
társulás,  ha  mindhárom  (szoc.étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  gyermekjóléti-  és  családsegítő)  feladatot 
valamennyi  társult  önkormányzat  ellátja,  és  a  lakosságszám meghaladja  az  5000  főt,  továbbá  a  feladatot 
"intézményesíti".  Ebben  az  esetben  is  csökken  az  idei  évihez  képest  a  támogatás,  mintegy  3,8  millió  Ft 
összeggel.  Nyilvánvaló,  hogy a hiányzó összeget  a társult  önkormányzatoknak kell  saját  költségvetésükből 
pótolni,  valamint  a  költségvetési  intézmény  alapításával  együtt  járó  (intézményvezetői  megbízás,  stb.) 
többletköltségeket finanszírozni. 

3.) A harmadik megoldási lehetőség a többcélú kistérségi társulás által létrehozandó és a társulás által fenntartott 
költségvetési  intézmény  által  történő,  a  többcélú  kistérségi  társulás  működési  területére  kiterjedő 
feladatellátásban való részvétel. A normatív finanszírozás ebben az esetben nem lenne több mint a 2. pont alatt 
bemutatott verziónál, de egy költségvetési intézmény létrehozása a kistérségi társulás által lényegesen 

kifizetődőbb, mintha a kistérség területén három vagy négy ilyen tevékenységek ellátó intézmény működne. Az így 
kimutatott mintegy 3,8 millió Ft körüli csökkenés várhatóan a kistérség által működtetett intézmény keretei között 
"eltűnne"  és  az  intézményes  feladatellátást  nem igényelne  többletkötelezettségi  befizetéseket  az  önkormányzat 
részéről. 

A november 27-én, a kistérséghez tartozó önkormányzatok képviselői jelenlétében megtartott tájékoztató azzal az 
eredménnyel zárult, hogy az önkormányzatok a 3. pontban felvázolt megoldást támogatnák. A Többcélú Kistérségi 
Társulás Elnöke a tájékoztató végén azzal a kéréssel fordult a polgármesterekhez, hogy lehetőség szerint folyó év 
december 10. napjáig hozzák meg a szükséges döntéseket, tekintettel arra, hogy a költségvetési intézmény alapítása 
is jelentős időt vesz igénybe és a létrehozandó költségvetési intézménynek 2009. január 31-ig jogerős működési 
engedéllyel  kell  rendelkezni  ahhoz,  hogy  január  1-re  visszamenőleg  legyen  jogosult  a  normatív  támogatás 
leigénylésére.
Javasolja, hogy a kötelezően ellátandó feladatkörbe tartozó gyermekjóléti- és családsegítő, valamint a házigondozói 
és szociális étkeztetési feladatok ellátását 2009. január 1. napjától a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi 
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Társulás  által  megalapításra  kerülő  költségvetési  intézmény  keretében  külön  megállapodás  alapján  kívánják 
biztosítani,  továbbá felmondják a „Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulással 2005. december 31. napjával 
megkötött  társulási  megállapodást  és a „Szebb Gyermekkorért”  Gyermekjóléti  és  Családsegítő Alapszolgáltató 
Társulással 2005. december 31. napjával megkötött társulási megállapodást.

Fuchs Henrik alpolgármester   Az érintett polgármesterek is ezt a verziót támogatják és a Társulás vezetője is ezt 
kérte, továbbá Badacsonytomaj önkormányzata akinek gesztorságával zajlik is támogatja azt, hogy a feladatokat a 
Kistérségi Társulásba vigyék be.  Ezzel a megoldással egy társulásban oldódnának meg a feladatok.

Lezsák Mihály képviselő  Javasolja egy évre korlátozni a határozatukat és utána felülvizsgálni. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A társulási szerződésben felmondási idő van, akként lehet eljárni, de ezen feladatok 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok. 

Soltész  Attila  körjegyző   Javasolja  a  testületnek,  a  határozati  javaslat  kerüljön  kiegészítésre  azzal,  hogy  a 
felmondás közös megegyezéssel történik továbbá a „Támasz”  Szociális Szolgáltatás és a „Szebb gyermekkorért” 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulása a társulási megállapodás 7./1-2.pontja szerint a vagyonával számoljon el. 

Takács  Ferenc  polgármester    Az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatokat  felteszi  szavazásra  azzal  a 
kiegészítéssel, hogy közös megegyezéssel történik a megállapodás felmondása továbbá a Társulás a vagyonával 
számoljon el. Kéri a képviselő-testület szavazását.  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül  és
 1 tartózkodás mellett  meghozta az alábbi határozatokat:
 

186/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kötelezően 
ellátandó  feladatkörébe  tartozó  gyermekjóléti-  és  családsegítő,  valamint  a  házigondozói  és  szociális 
étkeztetési feladatok ellátását 2009. január 1. napjától a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú  Társulás 
által  megalapításra  kerülő  költségvetési  intézmény  keretében,  külön  megállapodás  alapján  kívánja 
biztosítani.

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős: Takács Ferenc polgármester
               Soltész Attila körjegyző

187/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felmondja  közös  megegyezéssel  a  „Támasz” 
Szociális  Alapszolgáltató  Társulással  2005.  december  31.  napjával  megkötött  társulási  megállapodást  és 
felkéri  a  Polgármestert  és  a  Körjegyzőt,  hogy  a  megállapodás  megszüntetése  érdekében  tegyék  meg  a 
szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület felhívja a Társulást, hogy a megkötött megállapodás 7./1-2.pontja szerint a vagyonával 
számoljon el.  

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős: Takács Ferenc polgármester
               Soltész Attila körjegyző

188/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felmondja  közös  megegyezéssel  a  „Szebb 
Gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítő Alapszolgáltató Társulással 2005. december 31. napjával
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megkötött  társulási  megállapodást  és  felkéri  a  Polgármestert  és  a  Körjegyzőt,  hogy  a  megállapodás 
megszüntetése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület felhívja a Társulást, hogy a megkötött megállapodás 7./1-2. pontja szerint a vagyonával 
számoljon el.  

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős: Takács Ferenc polgármester               Soltész Attila körjegyző

3.  Október 23-i rendezvényre kapott támogatásról lemondás.
        
Takács  Ferenc  polgármester     Az  október  23-i  rendezvény   költségét  a  rendezvénytervben  50.000  Ft-ban 
határozták meg és felelőseként Lezsák Mihály képviselőt.  A Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás részéről 
jelezték,  hogy  lehetőség  van  pályázat  benyújtására  a  Veszprém  Megyei  Területfejlesztési  Tanácshoz,  így 
2008.június  6.napján  a  pályázatot  benyújtották  és  az  önkormányzat  40.000  Ft  támogatásban  részesült.   A 
rendezvény elszámolási határideje a rendezvény befejezését  követő 60 nap, de legkésőbb 2008.december 31.napja. 
Amennyiben a támogatás nem került felhasználásra, a fel nem használt összeget kamatmentesen kell visszafizetni. 

Lezsák Mihály képviselő   Amikor az ülésen a rendezvény feladatával megbízták, mondta erre nincs szükség, mivel 
a faluban a Kemény Gábor az ünnepséget megtartja. Ezért meglepte, hogy pályázati összeget kaptak és nem tudott 
róla. Illő lett volna őt értesíteni. 

Kuti Istvánné képviselő  Senki sem tudta a képviselőkből, hogy pályázaton összeget nyertek. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Lezsák Mihály képviselő javaslatára vették fel az önkormányzat rendezvénytervébe 
az október 23-i ünnepséget és 50.000 Ft-ot biztosítottak rá. Ha tudott volt, hogy Kemény Gábor rendezi, akkor nem 
kellett volna a rendezvénytervbe felvenni.    

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a 2008. évi „Október 23.-i” rendezvény vonatkozásában a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt 40.000 Ft összegű támogatásról mondjanak le, és kérjék fel a 
Körjegyzőséget a támogatás visszafizetésére.  Kéri a képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat nélkül   és 
1  tartózkodás mellett meghozta az alábbi 

189/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2008. évi „Október 23.-i” 
rendezvény vonatkozásában a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által 
megítélt 40.000 Ft összegű támogatásról lemond, és felkéri a Körjegyzőséget a 
támogatás visszafizetésére.  

   Felelős: Takács Ferenc polgármester
   Határidő:  2008.december 1. 

4.  NABE támogatási kérelme. 
     
Takács Ferenc polgármester    A NABE Balatonrendesi  csoportja kérelmet  nyújtott  be,  hogy az önkormányzat 
2009.évben is támogassa a rendezvényeket.  Az önkormányzat 2008.évben 180.000 Ft összegű támogatást nyújtott 
a  részükre.   A  2009.évi  koncepció  első  fordulójának  tárgyalásakor  alapítványok  támogatása  címen  700  e.  Ft 
összeget biztosított összeségében. 

Soltész  Attila  körjegyző   Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  NABE  kérelméhez  mellékletként 
rendezvénytervet  kellett  volna  becsatolnia  megjelölve  a  rendezvényeket  és  azok  tervezett  költségeit   annak 
figyelembevételével  összegszerűen  meghatározni  a  kért  támogatás  nagyságát.   A  civilszervezet  a  2008.évi 
támogatás  összegével  még  nem  számolt  el  –  igaz  ezt  még  december  15-ig  a  jogszabály  szerinti  határidőig 
megteheti  – ezért  javasolja kiegészíteni a határozati  javaslatot azzal a megkötéssel,  hogy 2009.évben abban az 
esetben részesülnek támogatásban, ha a 2008.évi támogatási összeggel az elszámolás megtörténik.
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Lezsák Mihály képviselő  A „Rozmaring Ág” egyesület is nyújtott be kérelmet, javasolja, hogy ezt is támogassa a 
testület.  

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a NABE és a „Rozmaring Ág” helyi civilszervezeteket  200. e.Ft 
összeggel támogassák, hívják el a figyelmüket rendezvényterv becsatolására és arra, hogy a 2008.évi támogatással 
számoljanak el.  Kéri a képviselő-testület szavazását.  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

190/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Nők a Balatonért „ Egyesület
Balatonrendesi csoporját és a „Rozmaring Ág” helyi civilszervezetet 2009. évben 200.000-200.000 Ft 
összeggel támogatja.
Felhívja a civilszervezetek figyelmét a  2009.évre vonatkozó  rendezvényterv becsatolására, továbbá
arra, hogy 2008. évben nyújtott támogatás összegével 2008. december 15.napjáig  számoljanak el.  

   Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: folyamatos. 

Soltész Attila körjegyző Felhívja a testület figyelmét, hogy ezen napirendben csak és kizárólag a NABE kérelme
került megnevezésre.

5. Kistérségi Mentőállomás támogatása.   

Takács Ferenc polgármester   Az Országos Mentőszolgálat és a Veszprém Megyei Önkormányzat döntést hozott 
arról, hogy a Tapolcai mentőállomás építési költségeihez hozzájárul. Az Országos Mentőszolgálat 10 millió forint 
összeggel rendelkezik, a Veszprém Megyei Önkormányzat 35 millió forint összegű támogatást biztosít. 
A  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Társulási  Tanácsa  határozatban  fejezte  ki,  hogy  az  új  mentőállomás 
fejlesztéshez 1000 Ft/lakos összeget vállalnak a képviselő-testületek, melyet 2010. december 31. napjáig fizetnek 
meg.  Az önkormányzatok a befizetett  hozzájárulás arányában tulajdonjogot kapnak az új épületből,  míg a régi 
épület  a  társulás  tulajdonát  képezi.  Balatonrendes  Község  Önkormányzat  lakosságszáma  2008.  január  1-jén  a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal személyi adat és lakcímnyilvántartása alapján 
159 fő.
Ezek alapján a hozzájárulás mértéke: 159.000.- Ft.

Soltész Attila körjegyző  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 14/2008. /V.26./ 
határozatában döntött az új mentőállomás építéséről. A határozatot a 34.939 lakosságszámot képviselő 24 igen 
szavazattal hozták meg.  Ez alapján a lakosságszám alapján számolták ki – mivel valószínű pályázatot nyújtanak be 
– az önerőt. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a 2009. évi költségvetésben a hozzájárulást szerepeltessék. Kéri a 
képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi

191/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai székhellyel létesülő
új mentőállomás építésével egyet ért és 1000 Ft/lakos összeget vállal a fejlesztéshez.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a befizetett hozzájárulás arányában 
tulajdonjogot szerez az új épületből, míg a régi épület a társulás tulajdonát képezi.

 A képviselő-testület a  hozzájárulás mértékét, azaz 159.000.- Ft-ot  2010. december 31. napjáig 
 fizeti meg és ezen összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja. 

 Felelős: Takács Ferenc polgármester
 Határidő: azonnal
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Tájékoztatók:

-     a kommunális szeméttelep és a hulladékszállítás működésével kapcsolatos 
 megbeszélésekről. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A megbeszélésen konkrét döntés nem született. Lényegében arról szólt, hogy 
Ábrahámhegy és Szigliget települések is azt szeretnék, ha minél tovább hordhatnák ide a szemetet, ebben az 
irányban megpróbálnak lépéseket tenni. Puhatolóznak a további irányokba, holnap fog folytatódni a tárgyalás. 
A BÖKI-t addig kívánják fenntartani amíg ide hordhatják a szemetet. Két részre kell bontani a dolgot, egyrészt 
Balatonrendesre beszállítanak ők a szeméttelepre plussz az ő általuk létrehozott cég a balatonrendesi önkormányzat 
területén összegyűjti a szemetet. Mind a két dolog érint bennünket, jövő év júniusban a szeméttelepet be kell zárni, 
akkor ezzel a dátummal  a BÖKI is megszűnik. Ábrahámhegyi önkormányzat már kért árajánlatot a tapolcai 
Remondis Hulladékszállító Kft.-től, amely hulladékkezelést is végez. 

Soltész Attila körjegyző  A Szigligeti Polgármester úr  a megbeszélésén felvetette és azt vállalta,  megbeszéli  Bóka 
István balatonfüredi  polgármester úrral, hiszen Balatonfüreden is bezárnák a szeméttelepet, hogy kezdeményezné a 
bezárásra kerülő szeméttelepeket érintő önkormányzatok polgármesterivel, hogy közös állásfoglalást fogadnak el. 
Ehhez szükséges, hogy a polgármesterek összejöjjenek tehát ebben még kellene egyeztető tárgyalást tartani, és 
kezdeményezzék országgyűlési képviselő bevonásával, hogy az országgyűlés módosítsa úgy a törvényt / 
20/2006. /IV. 5. / KvVM / , amíg a Királyszentistváni hulladéklerakó nem kezdi meg a tényleges működést addig 
ezeknek a szeméttelepeknek a működési engedélyét hosszabbítsák meg. Hogy ebben mit egyeztetett Bóka István 
polgármester úrral még nem tudjuk, hiszen visszajelzés még nem történt. A Balatonrendesi polgármester úrral a 
holnapi nap folyamán mennek Balatonfüredre és találkoznak Balatonfüred polgármesterével ott meg tudják 
kérdezni. 
A szigligeti polgármester úr megkereste a regionális hulladékkezelői konzorciumnak a munkaszervezet vezetőjét és 
elmondta ezen problémákat, hogy a szeméttelepek hamarabb bezárnak, mint ahogy a regionális hulladékkezelőt 
megnyitják. Az önkormányzatok szembenéznek egy olyan problémával, ahol új szerződéseket kell kötni. Az új 
szerződések kötése sem olyan egyszerű és gyors, bár Balatonrendes esetében még lehet hogy nem szükséges, mivel 
a szolgáltatási díj nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, viszont Ábrahámhegy és Szigliget esetében egyértelműen 
magasabb az éves szolgáltatási díj mint a közbeszerzési értékhatár. 

Takács Ferenc polgármester   Beszélgetett az ÖKO-Pannon közhasznú társasággal és a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban elmondták, hogy behúzható zsákba rakja a lakosság a szemetet és ezt akár kisplatós teherautóval is el 
lehet vinni a veszprémi szelektív hulladékfeldolgozóba. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A környezetvédelmi hatóság egyértelműen kimondta, hogy platós teherautóval nem 
lehet szemetet szállítani, hulladékszállítást csak hulladékszállító autóval lehet végezni.

Soltész Attila körjegyző  A hulladékszállító tevékenység végzésére a megfelelő jogosítványokkal és engedélyekkel 
kell rendelkezni. 

Kardos Gábor közkezdeményező  Ha a BÖKI még egy ideig engedélyes cégként  jogosult szemétszállításra viszont 
az eszközparkja elavult, akkor ez a szűk keresztmetszet. Az a véleménye, hogy kis településeknek egy logisztikai 
udvart lehetne működtetni, ez lehetne akár a balatonrendesi szeméttelep is, ahol zárt konténeres autókba átraknák a 
zsákokat, így a költség optimalizálható lenne. Szövetkezni kellene több településnek ebben, és ha a hulladéklerakók 
bezárnak erre lehetne idomulni. A kisjárművel végeznék, amely  oda is be tud menni, ahol a tűzoltó autó sem. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Balatonfüreden a Probio Rt. fennmarad, és mint hulladékszállító cég nem fogadta 
Ábrahámhegyi szemétszállítást mivel nem éri meg nekik Veszprémbe szállítani a szemetet, akkor 
Balatonrendesnek hogyan érné meg.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette. 
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- a szennyvízcsatorna III.ütem  részműszaki átadásáról.  

Fuchs Henrik alpolgármester    Nem is a részműszaki átadás a lényeges, valószínűsíthetően egy szokványos 
szerződéstervezetből maradt benn számlakiegyenlítés, mivel nincs részszámla csak végszámla van. 
Viszont van egy komoly dolog, a kivitelezőnek volt egy kérése. A pálkövei úton lehetetlen a sávos helyreállítás, 
és kb. fél méteres szakasz maradt meg az útból. A kivitelező kéri, ha az önkormányzat 350 e. Ft támogatást ad 
akkor az egész szakaszt teljes szélességen leaszfaltozzák. 

Soltész Attila körjegyző  A pálkövei út a Kővágóörsi önkormányzat tulajdonát képezi, akinek véleménye szerint 
érdeke, hogy legyen egy  teljes felületében leaszfaltozott útja, meg kellene keresni ezügyben a Kővágóörsi 
önkormányzatot. 

Takács Ferenc polgármester A Balatonrendesi Víziközmű Társulat sem zárkózott el, hogy hozzájáruljon. 
A szennyvízcsatorna  III.ütemét a Balatonrendesi önkormányzat döntötte el, javasolja, hogy  Kővágóörs tulajdonát 
képező Pálkövei utca aszfaltozását csináltassák meg. 

Kuti Istvánné képviselő  Kővágóörs önkormányzatával a költségek felezését meg kellene beszélni. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy maximum  350 e. Ft összegig vállalják az aszfaltozás költségét a 
Balatonrendesi Víziközmű Társulattal közös finanszírozásban és kérjék fel a Horváth- ÉP Kft.-t nyilatkozzon az 
aszfaltozási munka vállalási határidejéről, valamint hivatalosan levélben keressék meg Kővágóörs önkormányzatát, 
hogy fenti összeghez  50 %-os mértékben járuljon hozzá. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

192/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonrendes szennyvízcsatorna
III.ütem kivitelezési munkáit követően, a Kővágóörs Pálkövei  út  /821 hrsz. /felbontott szakaszának
teljes szélességű  aszfaltozásának költségét max. 350.000 Ft összeg erejéig vállalja a Balatonrendesi 
Víziközmű Társulattal közös finanszírozásban. 

A képviselő-testület megkeresi a Horváth-ÉP Kft.-t/ székhely: 8360 Keszthely, Sömögye u. 1./ 
nyilatkozzon, hogy fenti munkát milyen vállalási határidővel végzi el. 

A képviselő-testület megkeresi továbbá Kővágóörs Önkormányzatát, hogy fenti költséghez
50 %-os mértékben járuljon hozzá.

   Felelős: Takács Ferenc polgármester Határidő: azonnal

-      a Basalt Középkő Kőbányák Kft. birtokvédelmi kérelme.   

Soltész Attila körjegyző   A tájékoztató a képviselők részére megküldésre került. A Balatonrendes  0139 hrsz-ú 
ingatlan tárgyában a Basalt Középkő Kőbányák Kft. birtokvédelmi kérelmet terjesztett elő a Balatonrendesi 
kommunális hulladéklerakót üzemeltetővel szemben, melyet megküldött a Közép-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltségére az Ábrahámhegyi Körjegyző eljárásból történő kizárását 
kezdeményezve, továbbá  a bejelentés tartalma alapján a részben az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és Vízügyi Felügyelőség számára, mivel a „A Környezet védelmének általános szabályairól” 
szóló  1995. évi LIII. tv. és a 347/2006. /XII.23./ Kormányrendelet e hatóságot jelöli meg eljáró szervként. 

Álláspontja szerint ez nem jegyzői eljárás szerinti  birtokvédelmi eljárás kategóriába tartozik, mivel itt a tulajdoni 
határt is vitatja a beadványozó, tehát tulajdonviszonyt, mely birtokvédelmi per és ez bírósági hatáskörbe tartozik.  
A képviselő-testületnek abban kell állást foglalni, hogy erre az ügyre az ügyvédnőnek nincs megbízása,  a 
megbízást kell jóváhagyni, hogy felkérik ennek a birtokvédelmi pernek a lefolytatására az ügyvéd asszonyt. 
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Takács Ferenc polgármester   Ezen ügy képviseletére még nem adtak megbízást Dr. Ujfalusy Éva ügyvédnek, ezért 
javasolja, hogy ezzel bízzák meg. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

193/2008./XII. 9./ KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Ujfalusy Éva ügyvédet / 9700 
Szombathely, Széchenyi u. 4-6./, hogy Balatonrendes Önkormányzat jogi képviseletét ellássa az alábbi 
birtokvédelmi per lefolytatása ügyében:

A  Balatonrendes Község Önkormányzat kezelésében lévő  0139 hrsz-ú kommunális hulladéklerakó
ügyében a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. /székhely: 8321  Uzsa, Lázhegy u. 1./  birtokvédelmi kérelmet 
terjesztett elő.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy fenti ügy képviseletére az ügyvédasszonnyal a 
megbízási szerződést aláírja.  

   Felelős: Takács Ferenc polgármester
   Határidő: azonnal

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  21.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

 Tájékoztató a zárt ülésről: 
Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete felfüggesztette az Önkormányzat tulajdonát képező 
98 hrsz-ú ingatlan cseréjét, amíg a kommunális szeméttelep kezelői jogának ügyében döntés nem születik. 

Ábrahámhegy Község Polgármestere tájékoztatta a képviselőket  a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény  (Ktv.) 34. §. (4) bekezdése alapján a körjegyző 2008. évi teljesítménykövetelményeinek 
értékeléséről. 


	Soltész Attila körjegyző  A képviselő-testület nem a DRV Zrt. által javasolt rendelettervezetet kapta meg, hanem a körjegyzőség által készítettet. A kalkulációnál a pótdíjat már nem vették figyelembe, a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatallal e tárgyban egyeztetés történt. 

