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

Ikt.szám:  42-89 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május  28-i  rendkívüli  nyilvános  ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Fuchs Henrik alpolgármester 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
          Csabáné Varga Anikó képviselő

Távolmaradt igazoltan:   Kuti Istvánné képviselő 
 Lezsák Mihály képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  körjegyző
17.00 órától a megbízott jegyző Horváth Anita fogalmazó, mivel a körjegyző az Ábrahámhegy
Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén vesz részt. 

         Sütő Árpád műszaki előadó 

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van,  az ülés határozatképes.
Az ülést   16.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1.   Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy-Balatonrendes 
       Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító Okiratának  módosítása. 
2. Balatonrendes község teljes közigazgatási területén keletkező szilárd lakossági hulladék begyűjtésére, 

elhelyezésére és ártalmatlanítására megállapodás elfogadása. 
3.    Tóth Lászlóné  /Balatonrendes  98 hrsz. / ingatlan cseréjének ügye. 

 A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  4 igen szavazattal egyetértett. 

1.   Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy-Balatonrendes 
       Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító Okiratának  módosítása. 

Soltész Attila körjegyző   A magyar parlament elfogadta azon jogszabályi rendelkezést -  „ a  költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló  2008. évi CV. törvényt - , mely az összes állami és önkormányzati 
intézmény, önálló gazdálkodó szerv alapító okiratát felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges módosítani. 
Módosítani szükséges, mivel az alaptevékenységi besorolások megváltoztak. Ez nem érinti az önkormányzatot, 
viszont érinti az önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdálkodó szervezeti egységet. 
A körjegyzőség eddig is rendelkezett alapító okirattal, ennek módosítása az alaptevékenységi körök felsorolására, 
kódszámára ill. a megnevezésére tartalmaz változásokat. Legfontosabb, hogy az államháztartási törvényről szóló 
jogszabály módosította a típusonkénti besorolást, és mostantól a körjegyzőség közhatalmú központi szerv, ez került 
átvezetésre. A jogszabály rendelkezik arról, hogy el kívánja különíteni a különböző tevékenységi köröket ellátó 
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önálló költségvetési szerveket és ezért az alaptevékenységeket konkrétan meghatározza. A körjegyzőség külön kört 
alkot és az alaptevékenységi köre minimális mértékben változott, hozzájött az európai parlamenti képviselői 
választáshoz kapcsolódó  tevékenységi kör is.

Takács Ferenc polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség átdolgozott alapító okiratát fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

81/2009. /V. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy és Balatonrendes 
Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőségnek  „ a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló  2008. évi CV. tv. előírásai alapján átdolgozott 
Alapító Okiratát elfogadja. 

Felelős: Soltész Attila körjegyző 
Határidő: azonnal. 

2.  Balatonrendes község teljes közigazgatási területén keletkező szilárd lakossági hulladék begyűjtésére,   
elhelyezésére és ártalmatlanítására megállapodás elfogadása. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Az előző ülésen is mondta, hogy a szemétszállítási díj helyett a kommunális adó 
kivetését javasolja. 
Annyiban módosulna a rendelet, hogy nem 7 hónap, hanem 6 hónap.  A 80 literes  edényzet 200 Ft+ Áfa, a 125 
literes 225 Ft + Áfa. Szolgáltatóként megjelölve a Remondis Kft. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a Remondis Kft-vel a megállapodást kössék meg  azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 80 literes szemétszállító edényt  200 Ft+Áfa összeggel építsék be a szerződésbe. 

Soltész Attila körjegyző   Másik kérdés, ad-e az önkormányzat szemétszállító edényt használatba, vagy tulajdonba 
adja? 

Fuchs Henrik alpolgármester   A lakosság felének van kukája, akkor vagy mindenkinek veszünk vagy senkinek. 
 
Sütő Árpád műszaki előadó  Kérdezi, hogy eddig május 31.-ig számlázták a díjat a lakosságnak. Most 
kiszámlázzuk mondjuk június 15-ig a lakosság felé, hogy ennyit kell megfizetni változatlan díjtétellel és azt 
meddig kell befizetni. 

Fuchs Henrik alpolgármester   Az a kérdés, hogy megváltoztatjuk-e most a rendeletünkben, vagy nem, csak a 
szerződést kössük a Remondis Kft-val, annak mi fizetünk, nem a lakosság.  Akkor teljesen mindegy a 80 liter, 
annak csak akkor van értelme, hogyha a lakosság felé is tudjuk biztosítani, akkor már azt is változtatni kell. Először 
fel kell mérni ki mit kér. 

Soltész Attila körjegyző   Minden lakos kötelezően részt vesz ebben, ha 80 literesre van szüksége, akkor azt jelezni 
kell a lakosnak. A Remondis Kft. felé a listát le kell adni, hogy ki milyen űrmértékű kukát kért.  

Fuchs Henrik alpolgármester   Akkor a rendeletben ezt is módosítani kell, hogy 80 és 120 literes kukák legyenek. 
Szeptemberig nem változtatnak semmin, mindenki ugyanúgy fizet, ahogy eddig. 

Sütő Árpád műszaki előadó  A szolgáltatóval ezirányban egyeztetésre került lefolytatásra, mely alapján 
tájékoztatott, hogy a szerződésmódosításban nem egyezik bele, mivel a községen nem konrollálható,hogy a 
szemétszállításban résztvevő ingatlanok esetében hányan használják szerződés ill. valóság szerint is a csökkentett 
űrmértékű hulladékgyűjtő edényt, így az elszállított mennyiség és a hozzátartozó szolgáltatási ár nem áll azonos 
arányban.
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Takács Ferenc polgármester  Fenti tájékoztatást megismerve javaslatomat módosítom, mely az alábbi: javasolom a 
képviselő-testület részére a megküldött a szerződéstervezet módosítás nélküli elfogadását. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

82/2009. /V. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Balatonrendes község teljes közigazgatási 
területén a települési szilárdhulladák begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére a Remondis Tapolcai 
Kft. /székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33. / ajánlatát  elfogadja és  felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés megkötésére. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal. 

Takács Ferenc polgármester   Javasolja, hogy a rendeletet fogadják el a szerződésnek megfelelő módosításokkal. 
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül megalkotta az alábbi

10/2009. /V. 29./ rendeletét 
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 
/1.sz.mell. / 

Fuchs Henrik alpolgármester     Tértívevényes levélben értesítsék ki a lakosságot, hogy a szolgáltatás megváltozott. 
A díjtételben nincs változás, az új szolgáltató kukás szállítást vállal, a kukát meg kell vásárolni és akinek nincs az 
jelezze.

k.mf. 

Soltész Attila            Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

17.00 órakor Soltész Attila körjegyző  eltávozott az ülésről és a  megbízott jegyző Horváth Anita fogalmazó.

3.    Tóth Lászlóné  /Balatonrendes  98 hrsz. / ingatlan cseréjének ügye. 

Takács Ferenc polgármester  Tárgyi ügyet a május 22-ig ülésen tárgyalták, ahol Tóth Lászlóné képviseletében 
megjelent a fia és elmondta, hogy a cserét édesanyjával meg kell beszélnie. Tóth Lászlóné hajlandó a cserére.  
Javasolja, hogy  Balatonrendes Önkormányzat tulajdonát képező 98 hrsz-ú ingatlant a valós állapota alapján 
cseréljék el Tóth Lászlóné  Balatonrendes  0238 hrsz-ú ingatlanával. A szerződés megkötésére hatalmazzák fel
Dr. Ujfalussy Éva ügyvédet és a költségeket a fele-fele arányban viseljék.  
Kéri a testület szavazását. 

Balatonrendes   Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi
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83/2009. /V. 28./ Kt. határozatot

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő testülete  a Balatonrendes Község Önkormányzat 
tulajdonát képező 98 hrsz-ú ingatlant a valós állapota alapján  elcseréli Tóth Lászlóné  / 8254 Kővágóörs, 
Jókai u.    56./  Balatonrendes  0238 hrsz-ú ingatlanával.

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Ujfalussy Éva ügyvédet a szerződés megkötésére.
A felmerülő költségeket előzetes megállapodás alapján a felek közösen 50-50 %-os arányban viselik. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos.

Takács Ferenc polgármester  Az  ülést  17.20   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita            Takács Ferenc  
fogalmazó polgármester 
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