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

Ikt.szám:  42-46 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 6-i  nyilvános   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

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

                       Burbács Barnabásné képviselő 
          Csabáné Varga Anikó képviselő

Távolmaradt igazoltan:    Lezsák Mihály képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző megbízásából: 
Illésné Rácz  Andrea munkaügyi főea.

         Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ea. 
Perger János ügyvezető „Rendesi” Kft. 
Sütő Árpád műszaki  előadó 

Jelen volt továbbá : Kardos Gábor közkezdeményező

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést 18.45 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás működési területén található kommunális hulladéklerakók rekultivációja. 

2. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárásra való felhatalmazás. 

 A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 

1.       Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati   
Társulás működési területén található kommunális hulladéklerakók rekultivációja. 

Takács Ferenc polgármester  Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 27.-i 
képviselő testületi ülésén már tárgyalta a rekultivációval kapcsolatban érkezett önrész mértékére vonatkozó 
dokumentumokat, melynek eredményeképpen a társulás megkeresésre került, hogy a 2009 február 20.-án 
elhangzott tájékoztatóhoz képest, a megküldött anyag nem terjed ki a pályázat illetve a beruházás olyan részleteire 
amelyeket a döntés meghozatala előtt szükséges lenne ismerni.
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A társulás  megkeresésre került az ügyben, és kértük, tájékoztassák írásban az Önkormányzatot, hogy az 
információk birtokában a helyes döntést hozhassa meg a Képviselő-testület.
A társulás a saját forrás biztosítására vonatkozóan a mellékletben szereplő levelet küldte 2009. március 3.-i 
dátummal, melyből kiderül, hogy az eddigiekhez képest, az alábbi változások történtek:
A rekultiváció során szükséges önrész, saját forrást, nem a társult 158 hanem csak 34 hulladéklerakóval rendelkező 
település között kerül felosztásra  lakosságszám arányosan, így Balatonrendes Község Önkormányzatának az első 
ütemben a felhalmozási célra 38 900 Ft szükséges, a jelenleg pontosan nem ismert működési saját forrás 
biztosításnak fedezete várhatóan 32 000 Ft, így a rekultiváció várható tervezett költsége összesen 70 900 Ft az 
eddigi 54 600 Ft- hoz képest.
A rekultiváció kivitelezése teljes mértékben támogatott, így a kivitelezéshez saját forrás nem szükséges.

Kuti Istvánné képviselő   Mi várható a szemétteleppel kapcsolatban? 

Takács Ferenc polgármester    A múlt heti megbeszélésen beszéltek róla, hogy a zöldhulladék lerakó megvalósít-
ható lesz, de még nem tudtak mondani konkrétumokat. 

Fuchs Henrik alpolgármester   A megbeszélésen kérték, amennyiben az önkormányzat  teljesíti a feltételeket, 
lehetséges legyen zöldhulladék lerakó telep létesítése. Elmondta a megbeszélésén, ha bezár a szeméttelep két- 
három évig hatalmas költséggel őrzik a szeméttelepet.  A zöldhulladék lerakót  Ábrahámhegy és Szigliget 
önkormányzatok is támogatják. Az önrészt megkérdezték, és érdekesnek találják, hogy 136 település esetén többet 
kellett volna fizetni, mint 34 település esetén, de erre nem tudtak válaszolni. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy 129/2008 (VII.25) számú határozatát vonja vissza a testület és 
a rekultiváció megvalósítására a saját forrást az előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltak alapján 
fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

   35 /2009./III. 06./ KT határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2008 (VII.25) számú határozatát 
visszavonja. 

Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Takács Ferenc polgármester 

36/2009 (III.6)  KT. határozat.

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító 
számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 
db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekt Támogatási Szerződés 
szerinti elismert saját forrás településre jutó részének biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében 
szerepelteti az alábbi ütemezés szerint:
A befizetési kötelezettség 
időpontja

felhalmozás működés Összesen

    
I.  részlet (esedékes:2009. március 
31.)

   21 400,- Ft. 0,- Ft.    21 400,- Ft.

II. részlet (esedékes 2010. március 
31.)

   17 500,- Ft. 0,- Ft.    17 500,- Ft.

    
Összesen:    38 900,- Ft. 0,- Ft.    38 900,- Ft.
  
Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Takács Ferenc polgármester
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2. Észak-Balatoni Térségi Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati  
Társulás hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárásra való felhatalmazás. 

Takács Ferenc polgármester  A Királyszentistváni hulladéklerakó megépülésével a hulladék a megépült új telepen 
kerül elhelyezésre.
A társulás a  43/2008 (XI.21) ÉBRSZHK-TT számú határozatával döntött, hogy a hulladéklerakó telep 
üzemeltetésére, valamint a társult Önkormányzatok illetékességi területéről a lakossági települési szilárdhulladék 
gyűjtésére és szállítására közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, melyhez szükséges a társult Önkormányzatok 
felhatalmazása.
A szükséges döntéseket az Önkormányzatnak 2009 március 20-ig szükséges meghozni, és megküldeni a Társulás 
részére.
A képviselők kézhez kapták a társulás által hozott fent nevezett határozat másolatát.
A társulás kéri továbbá, hogy a társulási megállapodás, együttműködési megállapodás üzemeltetési elvekről készült 
kiegészítésére vonatkozóan hatalmazza fel a Képviselő-testület a polgármestert, hogy azt aláírja.
A Társulás által átküldött együttműködési megállapodást is kézhez kapták a képviselő-testület tagjai.
Az üzemeltetési  költségek megállapítására vonatkozó alapelveket,  a társulás a mellékletben szereplő, a  Projekt 
helyzetéről és az Üzemeltetés kérdéséről szóló tájékoztatás II. bekezdése tartalmazza pontokba szedve.
Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

37/2009 (III.06.)  KT. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Rendszerre vonatkozóan:

- Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat a helyi 
szabályozásában figyelembe veszi.

- Felhatalmazza a polgármestert hogy az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését a Társulási 
Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében aláírja.

- Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI.21) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, 
meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozóan is 
lefolytassa a közbeszerzési  eljárást.

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetésekor érvényben lévő közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás 
által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgáltatóval közszolgáltatói 
szerződést kössön.

  
Határidő: 2009. március 20.
Felelős: Takács Ferenc polgármester 

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  19.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Illésné Rácz Andrea  Takács Ferenc  
munkaügyi főelőadó polgármester 
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	Jelen volt továbbá : Kardos Gábor közkezdeményező

