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

Ikt.szám:  42-153/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 24-i közmeghallgatásán.

Helye:   Balatonrendesi Kultúrház, Balatonrendes, Fő u. 1. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
          Kuti Istvánné képviselő 
          Lezsák Mihály képviselő 

                       Burbács Barnabásné képviselő 
                       Csabáné Varga Anikó képviselő

Távolmaradt: Fuchs Henrik alpolgármester 

Meghívottak:   Soltész Attila  körjegyző megbízásából Horváth Anita fogalmazó.
            Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnok
Kugler Márta adóügyi főelőadó
Sütő Árpád műszaki előadó

             21 fő a lakosság részéről. 

Takács Ferenc polgármester  :   Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást  14.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, Fuchs Henrik alpolgármester betegsége miatt 
maradt távol,  a közmeghallgatás  határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.
2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.
4. Tájékoztató a lakossági hulladékszállítás változásairól. 
5. Közérdekű kérdések és javaslatok. 

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

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.  

Takács  Ferenc  polgármester    Felkéri  a  napirend  ismertetésére   Horváth  József  rendőrfőhadnagyot,  aki  a 
közrendvédelemmel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja: 
 
A Rendőrségről szóló  1994.évi  XXXIV. törvény 8. §. 4./ bekezdése szerint a rendőrkapitány személyesen vagy 
képviselője útján évente beszámol  a rendőrkapitányság illetékességi  területén működő települési  önkormányzat 
képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról. 
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A személyi állományuk nem változott, a révfülöpi csoporthoz tartoznak, nincs szabad státuszuk, a közterületi 
jelenlétet tudják biztosítani. A területük Balatonedericstől Révfülöpig terjed. Közel van Balatonrendes, így  a járőr 
nap mint nap  megjelenik a községben. Egy gépjárművel rendelkeznek, a Tapolcai Rendőrkapitányság kisegíti őket 
gépjárművel. 

Balatonrendes állandó lakosainak száma 160 fő, amely a nyári idegenforgalom idején megtöbbszöröződik. 
A községen 71.  főközlekedési  út  halad át,  melynek  jelentős  a  forgalma,  az  átmenő  forgalom miatt,  majdnem 
mindenki gyorsan megy és aki bemérésre kerül, csak néhány esetben hozzák meg a kellő hatást, mivel kifizetik a 
bírságot. A sebessségmérés 70 %-os eredményben sikeres, - mert a jogszabály most már megadta a lehetőséget -, 
pénzbírságot  befizetik,  ha  azonban arra nem nyilatkoznak,  hogy ki  volt  a  gépkocsi  vezető akkor az ő  vezetői 
engedélyét nem tudja a hatóság bevonni.

Az elmúlt időszakban és nyáron a szabálysértések száma csökkent és a balesetek száma is csökkent. Az idei 
szezonnal  elégedett volt, bárcsak a későbbiekben sem növekedni a bűncselekmények száma.  
Bűncselekmény 12 darab történt a községben, ebből 9 vagyonelleni bűncselekmény, 2 személy elleni és 1 közrend 
elleni bűncselekmény volt. 
Az  idegenforgalmi  szezonban  több  a  bűnelkövetés.  A  jellemző  bűnelkövetés  a  betöréses  lopás,  illetve  a 
besurranásos lopás, gépkocsi feltörés.
Most kezdődik a fa szállítóknak a szezonja, akik trükkös lopásokat követnek el, úgy, hogy idős embereknek fát 
visznek akik nem is rendelték meg és eközben kirabolják őket.  Karácsony előtt  viszont a telefonos bűnözések 
száma nő meg, ezért szeretnének a trükkös lopásokkal kapcsolatban egy bűnmegelőzési fórumot tartani. 
Új bűnelkövetési forma, amit az időskorúak sérelmére követnek el, kihasználják azok jóhiszeműségét. 

Kéri az állampolgárokat, hogy jobban figyeljenek oda a saját és a szomszédaik értékeire, az idegen emberekre, mert 
ha bűneset történik jó személyleírást tudnak adni az elkövetőkről. 

Dr. Tímár Ferenc: 
A falu külterületén lakik a Bánya út és a Pálkövei út között, az ingatlanáról közvetlenül az útra tud csak a gépjár-
művével kihajtani, amely nagyon veszélyes. Véleménye szerint a balatonrendesi  vége táblát a felső pálkövei útra 
kellene kitenni, ez a 100 méter már védettséget jelentene, több nyaralótulajdonosnak. 

Horváth József  rendőrfőhadnagy: 
Tudomása szerint külterületen erre nincs lehetőség és ezt elsősorban az önkormányzattal szükséges egyeztetni. 

Asztalos Györgyné :
Kérdezi, hogy milyen fajtájú betörések vannak a környéken?

Horváth József rendőrfőhadnagy: 
Őszi időszakban van a leggyakoribb betörés, amikor bezárják a nyaralókat. 
Az idei évben sorozatelkövetés is volt, amikor ezeket elfogták akkor kevesebb lett a betörés.  A leggyakoribb a pin-
ce feltörés, a betöréses lopás. 

Tálos Géza: 
A 71. sz. főútvonal mellett lakik, amikor kaminonok hajtanak el az ingatlana előtt rezegnek a falak. A szomszéd in-
gatlanon már leomlik a vakolat. Hallotta, hogy lehetőség van trafipax felszerelésére a rendőrség és falu közösen 
összefog ebben a kérdésben, a bírságot meg lehetne osztani a falu és a rendőrség között.  Ha ilyet elhelyeznének 
ahol a buszmegálló van, le lehetne csendesíteni ezeket. 

Horváth József rendőrfőhadnagy: 
A lézer mérőműszer ára kb. 10 millió forintba kerül, lehet, hogy még azt is meghaladja, esetleg pályázati lehetősé-
get javasol felkutatni ezügyben. 
A rendőrség magánvállalkozásokkal nem köt  ilyen jellegű együttműködési szerződést. Elméleti síkon kiforrott, 
hogy az önkormányzat használná ezt a készüléket, és hogy a személyiségi jogok ne sérüljenek így egy kóddal a 
rendőrség venné le az adatokat. Régen elég volt egy fotó, most a bizonyítás szabályozása másképpen történik, több 
képkocka kell, hogyan kell kirészletezni és hány értékelhető kockának kell lenni.
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Lezsák Mihály képviselő : 
Kérdezi, hogy a községben hány alkalommal volt bemérés?  Horváth József csökkenő tendenciát említett, lehet, 
hogy Ábrahámhegy területén ez megmutatkozik, de nem jelenti azt, hogy Balatonrendesre is vonatkozik, itt tovább-
ra is túlságon gyorsan hajtanak az autók a falun keresztül. 

Horváth József rendőrfőhadnagy: 
Ő csak úgy tudja megmondani, hogy mérést végeznek, tehát a mérések számából és azon idő alatt amikor a mérést 
végzik. 
A rendőrségi gépjárműnek nincs olyan felszereltsége, hogy azonnal lehet intézkedni, mint pl. Amerikában, ahogy 
megy az autó mögött és látja, hogy mennyivel megy az előtte lévő autó és azonnal tud intézkedni. 

Ajánlásképpen elmondja, hogy pl. Vonyarcvashegyen helyeztek el egy "Lassíts" feliratú készüléket, ott lehetne ér-
deklődni, hogy megéri-e üzemeltetni. Ebben már lehet elhelyezni egy olyat ami méri a sebességet, amiben külön-
böző fokozatúak vannak és regisztrálja azt is, hogy hány gyorshajtás volt, de kamerarendszerrel nem rendelkezik. 

Lezsák Mihály képviselő  Sajnos az önkormányzatnak ilyenre nincs pénze, nem hogy még 10 millió forintos ki-
adásra. 

Takács Ferenc polgármester :
Balatonrendesen nem látott mérőautót, de Ábrahámhegyen sűrűn mérnek. Ki határozza meg, hogy hol történik mé-
rés? Igény lenne a mérésre rendőrautóból.  

Horváth József rendőrfőhadnagy: 
Az osztályvezető dönti el, hogy mikor és hol történnek mérések. 52 település tartozik a kapitánysághoz, tehát nagy 
a területük. Civil autóból történik a mérés, de tolmácsolni fogja, hogy kérik a rendőrautóból történő mérést. Ha 
rendőrautóból mérnek, azt levillogják a többi autósnak, így csak 1-2 mérés lesz. 
 
Csabáné Varga Anikó képviselő : 
A külterületi utakon, - Csapás u. és Bányász u. környéke -  is szükséges lenne járőrözésre, mivel a kiskertekben 
lopják a termést. 

Kardos Gábor közkezdeményező : A sebességet fokozottan érdemes ellenőrizni  Révfülöpről ide vezető dombon 
lefelé, nagy sebességgel törnek be a lakott területre a nehéz gépjármű szerelvények. Idegenforgalmi szezonban tett 
bejelentést rongálásról és gyorsan hathatósan intézkedtek, ezt megköszöni. 
Kérdezi, hogy milyen járműre van szüksége a rendőrségnek, mivel a Társadalmi szervezetek Bizottságában civilek 
is javaslatot tehetnek és akkor ezt megtenné. 

Horváth József rendőrfőhadnagy:  Korábban terepjáró gépjárműveik voltak, most terepjáró adottságú gépjárművük 
egy sincs, ez megnehezíti a külterületi ingatlanok járőrözését és ez téli időszakban fog nagyobb problémát okozni. 
Jelenlegi autóiknak leér az alja, ha olyan helyre kell menni azt gyalogosan kell megközelíteniük. A környéken sok 
hegyoldal van és oda is csak gyalog tudnak elmenni. 

Kuti Istvánné képviselő : 
Kérdezi, ha gyanús rendszámú autót lát több alkalommal és esetleg felismeri a benne ülőket, hová lehet bejelentést 
tenni? 

Horváth József rendőrfőhadnagy: 
Az ügyelet veszi az összes bejelentést.  Kéri, hogy a rendszám mellé az időpontot is jegyezzék fel, így tudják a 
bűncselekmény felderítését szűkíteni. Eddig 42 autója van amit bejelentettek, ezek között található Audi és Lada tí-
pusu is, tehát drága és olcsó autókkal is követnek el bűncselekményt. 

Takács Ferenc polgármester : 
A bűnmegelőzési fórumra nehéz a lakosságot megkeresni, sok a nyaralótulajdonos. Ezért kéri, hogy ennek a témá-
ját a rendőrség egy rövid írásos kiadványban  juttassa el az önkormányzathoz, melyet megjelentetnének a "Rendesi 
Élet" című újságban.

Megköszöni  Horváth József rendőrfőhadnagynak a beszámolóját. 
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Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a rendőrség beszámolóját elfogadják-e?

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. 

2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.  

Takács Ferenc polgármester   Ismerteti a helyi adónemeket az alábbiak szerint: 

1. Építményadó:
Az építményadó kivetése szempontjából adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem 
lakás céljára szolgáló épület.
Az adó mértéke 2008. évben az építmény hasznos alapterülete után 570 Ft/m2 volt évente.
Az építményadó alanyainak száma 77 fő volt.
A költségvetésben tervezett adó összege 2 000 000 Ft volt.
2008. évben a befizetett adó 2 649 767 Ft volt.

2. Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki az Önkormányzat területén egy vendégéjszakát eltölt. Az adó 
mértéke 2008. évben egy éjszakára 170 Ft volt személyenként.
Az adó alanyainak száma 15 fő volt. 2008. év folyamán 24 bevallás érkezett.
A befizetett adó összege 127 337 Ft volt. A költségvetésben tervezett adó összege 120 000 Ft volt.
A befizetés 749 vendégéjszakára vonatkozik.

3. Idegenforgalmi adó építmény után:
Adókötelezettség terheli az Önkormányzat területén azt a személy akinek az Önkormányzat illetékességi területén 
olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van, amely nem minősül lakásnak.
Az adó mértéke 2008. évben az építmény hasznos alapterülete után 570 Ft/m2. Az adó alanyainak száma 167 fő 
volt. A költségvetésben tervezett adó összege 3 200 000 Ft volt. A befizetett adó összege 3 496 168 Ft.

4. Gépjárműadó:
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek után gépjárműadót kell fizetni. A községben 
az adóalanyok száma 60 fő volt. A gépjárművek száma 87 db.
A tervezett adó a költségvetésben 1 200 000 Ft volt. A befolyt adó összege : 1 325 940 Ft.

5. Iparűzési adó:
A vállalkozók tájékoztatása és felhívása bevallásra megtörtént. Az adóalanyok száma 26 fő volt.
Az adó mértéke 1,5 %.
A tervezett adó összege: 1 000 000 Ft volt. A számlára 1 566 550 Ft érkezett.

6. Telekadó:
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet.
Az adó mértéke 10 Ft/m2. A telekadó alanyainak száma 61 fő.
A tervezett adó összege 500 000 Ft volt. A 2008.évi befizetések összege 631 657 Ft volt.

7. Késedelmi pótlék:
Amennyiben az adóalanyok fizetési kötelezettségüket az előírt határidőn belül nem teljesítik, késedelmi pótlék 
felszámítására kerül sor.
2008. évben az Önkormányzat számlájára 39 942 Ft késedelmi pótlék érkezett.
A tervezett pótlék összege : 30 000 Ft volt.
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A 2008.évben befolyt adóbevételek összesítése : 

1. Építményadó :   2 649 767 Ft
2. Id. forg.adó tartózkodási időre      127 337 Ft
3. Id.forg.adó építmény után   3 496 168 Ft
4. Gépjárműadó   1 325 940 Ft
5. Iparűzési adó   1 566 550 Ft
6. Telekadó      631 657 Ft
7. Késedelmi pótlék        39 942 Ft

Összesen :   9 837 361 Ft

Önkormányzat kiadásai:
Felújítás, beruházás:

Harangláb felújítás      110 000 Ft
Szakértői vélemény szeméttelep      576 000 Ft
Gép berendezés vásárlás      407 000 Ft
Figyelőkút kivitelezés      282 000 Ft
Összesen:                1 375 000 Ft

Egyéb jelentősebb kiadások:
Oktatási feladatok (iskola és óvoda)   3 126 000 Ft
Háziorvosi szolgálat fenntartása:

Háziorvos támogatása      158 000 Ft
Orvosi rendelő rezsi költség      528 000 Ft

Könyvtári tevékenység   1 459 000 Ft
(alkalmazotti bér és járulék, számítógép, folyóirat, rezsiktg.)
Művelődési ház tevékenység      366 000 Ft
Közvilágítási feladatok   3 512 000 Ft
Köztemető fenntartása      416 000 Ft
Összesen :   9 565 000 Ft

Mindösszesen :              10 940 000 Ft

Lezsák Mihály képviselő : 
Kérdezi, hogy a szakértői vélemény /576 e. Ft /  minden évben esedékes-e?

Takács Ferenc polgármester :
Nem, már bezárt a szeméttelep, ilyen jellegű szakértői vélemény, figyelőkút nem készül, ill. ha jön a rekultiváció 
akkor több figyelőkutat kell létesíteni, akkor ujabb szakértői vélemény kell, de ez már a nagy pályázat során elnyert 
pénzből amit nem az önkormányzat kap, hanem a részvénytársaság, akkor ezt ők fogják megvalósítani a saját pén-
zükből. Hogy ez az önkormányzatot mennyiben érinti, ez később dől el. Itt azért kellett szakértői vélemény és fi-
gyelőkút, mivel  előírta a környezetvédelmi hatóság. 

Kérdezi a képviselő-testületet, hogy az adók felhasználásáról készült  beszámolót elfogadják-e?

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.  

Takács Ferenc polgármester 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 46. §. 1./bekezdés e./pontja szerint: " A 
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében  elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi 
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
Balatonrendes Község Önkormányzata Ábrahámhegy Község Önkormányzattal közösen elkészíttette a település 
környezetvédelmi programját.
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A környezetvédelmi program az alábbi problémákra hívta fel a figyelmet:
Por és bűz szennyezés szempontjából:
− A földutak hozzájárulnak a porszennyezéshez.
− Légszennyezőanyag-kibocsátás az avar és kerti hulladékok kerti égetéséből is adódik. 
− Nyáron nagyobb a közúton a forgalom, így a légszennyezés is magasabb.

Felszín alatti vizek védelmét illetően:
− A különösen érzékeny vízbázis következtében a településen a mezőgazdálkodás (szőlőtermesztés) fokozott 

körültekintést igényel.

Felszíni vizek védelme elvezetése:
− A talajlemosódás, erózió elleni védelem nem teljes körű.
− Az erdőterületek aránya kisebb, mint az országos átlag.
− Az erdészeti és a földhivatali nyilvántartás jelentős eltérést mutat.
− Felhagyott, parlagon lévő területek.
− Vöröshomokkő bánya működési engedélyezésével kapcsolatos ellentétek.
− Vegyszerezés, műtrágyázás befolyásolja a felszíni, felszín alatti vizek minőségét.

Közművesítettség szempontjából:
− Az ivóvíz ellátás a külterületi részeken hiányos. 
− A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem teljes körűen kötöttek rá.
− A legjelentősebb potenciális szennyezőforrást a községi kommunális szennyvizek elszikkasztása, valamint a 

szőlőhegy területén a tápanyagpótláshoz és a növényvédelemhez használt vegyszerek jelenthetik.

Vízelvezető rendszerek:
− A csapadékvíz-elvezető rendszer a nagy intenzitású esőzést nem képes maradéktalanul levezetni, és a rendszer 

kiépítése hiányos. 
− A vízelvezető árkok mederrendezése nem teljes körű.

Hulladékgazdálkodás szempontjából:
− Megfelelő hulladékgazdálkodás megvalósításának feltétele a tudatosság, illetve a hulladékkezeléssel, 

környezetvédelemmel és általában a köztisztasággal összefüggő, felelős szemlélet erősítése.
− Nincs szelektív hulladékgyűjtés.
− Csak részben megoldott a lakossági veszélyes hulladék, építési törmelék gyűjtése, megfelelő kezelése.
− Illegális hulladéklerakás esetenként előfordul.

Energiafelhasználás szempontjából:
− Alacsony a megújuló energia hasznosítás.

Közlekedés:
− A közlekedés jelentős zajterhelést okoz, ami a leginkább a  nyári, üdülési időszakban jelentkezik.
− Kevés járda található a településeken.
− A 71-es úton való átjutás balesetveszélyes.
− A kerékpárút kiépítése elmaradt.

Természetvédelem állatok és növények védelme:
− A növekvő turistaforgalom a fajok veszélyeztetettségét növelheti.
− A nádasokat veszélyeztető tényezők: szárazság, feltöltődés, inváziós és ruderális gyomok, a vízi 

létesítmények, 

A települési környezetvédelmi program célja a legfontosabb környezeti problémák feltárása, és azok megoldása, 
azaz:
1. A település lakói életkörülményeinek és életminőségének javítása, és a vonzó kistelepülési életmód 

megteremtése, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése. 
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2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez méltó üdülőhely minőségi fejlesztése a közhasználatú zöldterületek 
növelésével oly módon, hogy az biztosítani tudja a lakó és üdülőnépesség rekreációs igényét. 

3. A település adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő, a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontokat 
egyaránt figyelembe vevő fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, környezetbarát, és versenyképes 
termelési és szolgáltatási technológiák alkalmazása. 

Környezeti, táji és természeti értékek megóvása, helyreállítása, illetve a természet védelmének szem előtt tartása a 
település gazdasági, társadalmi fejlesztése során. 
Az Önkormányzat az elmúlt évben az élhetőbb környezetet tekintve:

A község településképének javítására vonatkozóan a MÁV-val közösen felújította a vasúti peront.
A környezetvédelmet figyelembe véve a Balatonrendesi Viziközmű Társulattal közös beruházásban elkészítésre 
került a szennyvízcsatornázás harmadik üteme.
A hulladékszállítás vonatkozásában a változásokat vezetet be.
Vízellátás javítása érdekében a Strand utca és a Pálkövei út közötti területrész vízellátása.
A település fejlődése érdekében a település belterülete növekedett.

A jövő évben tervezzük: 
-Gyalogátkelőhelyek megvalósítását, 
-Közvilágítási rendszer javítását, energiahatékonyságának növelését.

Lezsák Mihály képviselő :
A beszámoló végén szerepel, hogy a belterület növekedett, ezt nem érti. 

Sütő Árpád műszaki előadó : 
Az idei évben fejeződött be a 2,7 hektáros terület belterületbe vonása, amely 2005. évben kezdődött. 

Takács Ferenc polgármester :  
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a környezetvédelemről szóló  beszámolót elfogadják-e?

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. 

4. Tájékoztató a lakossági hulladékszállítás változásairól.   

Takács Ferenc polgármester 
Balatonrendes Községben keletkező lakossági hulladék elszállítása 2009 május 31-el megváltozott. 
A 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet alapján a rendeletben szereplő előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakókat 
2009 július 16-ig be kellett zárni.
A rendelkezés érintett több környéken lévő hulladéklerakót többek között a Balatonrendesi lerakót is.
A szeméttelep bezárása miatt új szolgáltató került kiválasztásra mely mint azt tapasztalták a Remondis Tapolca Kft 
lett.
A szolgáltató váltás díjemeléssel járt, melyet Önök az Önkormányzat döntése alapján az idei évben nem észleltek.
A szerződés alapján jelenleg az Önkormányzatnak egy kuka ürítése 225 Ft+Áfa összegbe kerül, melyből önök a 
rendelet alapján csökkenetett díjat fizetik meg.

2009 október 1-ig a szemétszállítás vonatkozásában mindenki kötelezve volt a kukás szemétszállításra.

A lakossági észrevételeket figyelembe véve a szolgáltatóval folytatott egyeztetések során sikerült többet 
elfogadtatni, így 2009 október 1 napját követően az alábbi változások léptek életbe:

A nyaraló ingatlanok tekintetében 2009 október hónapra vonatkozóan nem kell szemétszállítási díjat fizetni.

2010 évben:
Nyaralótulajdonosokat érintő változások:
Az eddigi hét hónaphoz képest öt hónapra csökken a szolgáltatás kötelező igénybevételének tartalma a nyaraló 
tulajdonosok esetében.
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A szállítást a szolgáltatási díj befizetését igazoló feladóvevény ellenében tudják igénybe venni oly módon, 
hogy a feladóvevény bemutatásával a szolgáltatás igénybevételére jogosító matricás zsákot kapnak.
Várható díjemelkedés, melynek mértékéről jelenleg nem áll módomban önöket tájékoztatni mivel az árak 
kialakítása november hónapban történik meg.

Az Állandó lakosokat érintő változások:
A kukát kötelesek használni.
Várható díjemelés, melynek mértékéről jelenleg nem áll módomban önöket tájékoztatni mivel az árak kialakítása 
november hónapban történik meg.
A jelenleg megkötött szerződés 2010 december 31-ig érvényes.
A 2009 évben az Önkormányzat által a szolgáltató felé fizetett szemétszállítási díj: 225 Ft +Áfa /kuka/alkalom
2010 évben ezen összeg az inflációval fog növekedni a szerződés alapján így a 2010 évben várható becsült 
maximum díj:

Állandó lakosok esetében: 16 000 Ft (bruttó)
Nyaraló tulajdonosok esetében: 6 500 Ft (bruttó)

A díj valószínűsíthetően arányosan kerül csökkentésre, mely azt jelenti, hogy a nyaralók a szolgáltatási időszak 
csökkentésével nagyjából az idei évi díjat fizetik, míg az állandó lakosok díjkedvezményt fognak kapni, melynek 
mértéke nem került meghatározásra.
Természetesen az Önkormányzat a becsült maximum díjhoz képest pénzügyi lehetőségeihez mérten csökkenti a 
lakosság által fizetendő díjat.
A jelenleg érvényes szerződés lejártát követően a megépülő Királyszentistváni hulladéklerakóra kell szállítani a 
hulladékot és az ürítési díj 2011 évben a társulás tájékoztatása alapján előzetes költségkalkulációkat figyelembe 
véve egy darab 120 L hulladékgyűjtő ( kuka) egyszeri ürítése esetén 540 Ft  közelében várható mely díj tartalmazza 
a gyűjtés, szállítás lerakás költségeit is. 
2011-évtől kötelező lesz a nyaraló tulajdonosoknak is a kuka használata.
A társulás keretein belül Balatonrendes Községben a Fő utcában kialakításra kerül egy darab szelektív 
hulladékgyűjtő hely, ahol a műanyag, papír és üveg hulladékok külön kerülnek gyűjtésre, újrahasznosításra. 

Kuti Istvánné képviselő : 
Tapasztalata szerint az új szemétszállítási formával nincs probléma a községben.

Takács Ferenc polgármester : 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a hulladékszállításról szóló beszámolót elfogadják-e?

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta. 

5.  Közérdekű kérdések és javaslatok. 

Csabáné Varga Anikó képviselő : 
A szemétszállító cég dolgozói a kukákat nem teszik vissza a helyére és ez soknak problémát okoz. 

Takács Ferenc polgármester : 
A Remondis Kft-nél amely a szemétszállítást végzi, ezt felvetették, de elzárkóztak ezelől. Mindenkinek van szom-
szédja, barátja, akit megkérhet, hogy rakja vissza a kukáját. A szolgáltató erre nem hajlandó. 

Filep Istvánné : 
A hétvégén elutazik Balatonrendesről és mi lesz ha kinn marad a kukája, zsákba beleteheti-e a szemetet? 
Kevés szemete képződik és nincs tele a kukája. 

Takács Ferenc polgármester : 
Erről tárgyaltak a céggel és eljutottak odáig, ha valaki vesz egy ilyen zsákot azt elszállítják. A technikájuk alkalmas 
arra, hogy zsákban elvigyék a szemetet, de kukára van a szállítóeszköz beállva. 
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A saját dolgozóit is valószínű kímélni akarja a cég, de nem sikerült többre jutni, mivel a nyaralótulajdonosok 
ritkán járnak le ezért ne kelljen a kukákat hónapig az utcán tartani, ezért a cég beleegyezett abba, hogy a matricás 
zsákba kerüljön a szemét. 

A  16/2002. /IV. 10./ EüM . rendelet  5. § 2. pontja szerint hetente egyszer el kell szállítani a szemetet. 

Rodler István: 
Az ő nyaralójában is csak 20 liter szemét keletkezik. 2010-ben zsákot kapnak, nem érti, akkor miért kell 2011-ben 
kukát venni. Ki garantálja, hogy a kukáját nem lopják-e el, előzőleg volt kukájuk és elvitték. Minden üdülőtulajdo-
nos mellett nincs jó szomszéd.  Véleménye szerint a szállítási díjat kétszer fizetik meg, mivel a díjban is benne van 
a szállítás költsége és a zsák összegében is szerepel a szállítási költség, ez volt a tájékoztatóban amit kaptak.
Győrben ahol állandó lakosként lakik, márciustól bevezetik azt a rendszert, hogy  mérik a szemét mennyiségét és
a szerint történik a díj fizetése. 
A nyárfájának – 2 db - a levelét sem tudja hova rakni, mivel a kukába nem lehet, a komposztálás viszont nem egy-
szerű és pénzbe kerül. A komposztot nem tudja semmire sem használni, annak jó aki gazdálkodik. 
Amikor pedig alágyújtott a falevélnek, a füst miatt a szomszédok szóltak. A tűzgyújtásra való rendeletet nem találta 
meg a hirdetményen és a jegyzőségen sem. A miniszteri rendeletet ismeri. Nem tudja hová szállítsa a falevelet.
Náluk a megyében úgy működik, hogy hulladékgyűjtő udvarokat építenek, odaszállítják ugyanannyiért mint 
amennyiért most oda szállítják, és majd onnan ha kiválogatták és elviszik a megsemmisítőbe kijön az, hogy mennyi 
pluszt kell fizetni. 
Kéri, hogy a Remondis Kft-t egy kicsit meg kellene firtatni, mivel ez az ő bőrükre megy. Ez nem más mint kétszeri 
bőrlehúzás. 
A nyaralótulajdonosok is jelentős összegű adót fizetnek, amit most elmondott az nem egyéni érdek volt. 

Takács Ferenc polgármester : 
Meg kell találni a megoldást, a szemetet elvinni a komposztálóba vagy van aki ha hétvégén innen elmegy   az autó-
jában haza viszi.  Az önkormányzat nem akarta a szeméttelepet bezáratni, hanem zöldhulladék komposztálásra sze-
rette volna használni, de nem kaptak rá engedélyt. 
A szemétszállítás költsége ennél még drágább lesz, hiszen az önkormányzat az idén felvállalta a költségek jelentős 
részét, de 2011-től erre már nem tud az önkormányzat vállalkozni.  
A szemét mérlegelését jó dolognak tartja, de gondolja, hogy sok adminisztrációt és beruházást igényel. Németor-
szágban úgy működik, hogy a kukás autón már nincs is ember, csak a gépkocsivezető.
A szemétszállítás végzésére pályázatot írt ki az önkormányzat, megkeresett három céget, de csak a Remondis Kft. 
válaszolt. 
Az önkormányzat 7 hónapról 5 hónapra csökkentette a szemétszállítási  befizetések számát. 

Kuti Istvánné képviselő : 
Véleménye szerint eddig el voltak kényeztetve amíg működött a szeméttelep, hiszen a plusz zsákokat is elszállítot-
ták. Egyetlen beszállító  a Remondis Kft., és ha valaki egyeduralkodó ezen a téren,  akkor kevés feltételt lehet szab-
ni, kényszerpályára került az önkormányzat. A lakosság részére kedvezményt biztosított az önkormányzat, hogy 7 
hóról 5 hóra csökkentette a díjat és az idén nem kell kukát vásárolni.
A polgármester úr  és az alpolgármester  úr rengeteget tárgyalt és ment ebben a témában, hogy a legjobb megoldást 
tudják a lakosság részére választani. 

Kardos Gábor közkezdeményező : 
Elmondja, hogy Pécsett és a környező 52 településen pl. ingyenes komposztjárat van minden héten, és elszállításra 
kerül. A komposztot feldolgozzák, értékesítik, tehát még önfenntartó is a dolog. 
Esetleg gondolatébresztőnek ez jó és a többi településsel össze lehetne fogni e témában.

Az október 2-i képviselő-testületi ülésen  közérdekű előterjesztést tett arra vonatkozóan,  hogy a Budapest-Székes-
fehérvár-Balatonfüred-Tapolca vasútvonalon odafelé és visszafelé közlekedő gyorsvonatok közül legalább  napi 3 
vonatpár / azaz oda-vissza legalább 6 gyorsvonat/ legkésőbb  2009/2010-es menetrendváltás határnapjától, de lehe-
tőség szerint már 2009. november 1.től az év minden napján álljon meg  Balatonrendes megállóhelyen, valamint a 
Balatonfüred-Tapolca közötti minden vasúti állomáson és megállóhelyen.
Másfél éve 7 pár sebesvonat volt és már nem közlekednek, a menetidő megnőtt. Véleménye szerint komoly érv  az 
is, hogy a Balatonrendesi vasútállomást a nyáron felújították, amely közpénzbe került. 
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Örömhírrel szolgál, hogy a magyar államtól szolgálta- tást kap a település, megkaptak a zöldhatóság végzését 
arra vonatkozóan, hogy 2010. október 15-ig szakmai alapon tanulmányozzák a környezetvédelmi kérdéseket a bá-
nya működési területen és környékén. Ha a vizsgálat eredménye úgy alakul akkor egy un. tanösvényt is kialakíthat 
a település, amely a kékkúti palackozótól indul  egészen át a hegyen és a vasutállomáson folytatódna. 

Kérdezi, hogy a 2,7 hektáros területen a kútfúrás hogyan halad?

Takács Ferenc polgármester : 
A szakvélemény szerint a vas és mangánmentesítés  után ásványvíznek tekinthető a kinyert víz. Nincs még kész 
teljesen a végleges csövezés ,  200-300 liter/perc a hozama, várhatóan a végső csövezésnél több lesz.
A fúrás két héten belül befejeződik. 

Mayer Zoltánné 
A vízelvezető árok karbantartását szükségesnek tartja, hárman tartják rendben. A víznek nincs lefolyása a vasút 
alatt sem folyik el. 

Takács Ferenc polgármester : 
Bejárták a területet, nem segít a karbantartás sem, mivel a vasút alatt elakad a víz, utána lévő terület viszont nem az 
önkormányzaté. Ha a talajvízszint magas, akkor sincs lefolyás. 

Lakos Lászlóné : 
Kéri, hogy a gumiszerelő műhely sarkán táblával jelöljék és írják ki, hogy nincs bicikli út és 200 méterrel odébb 
folytatódik, mivel a kerékpárosok nem veszik ezt figyelembe és zavarják még a kisgyermekkel közlekedő gyalogo-
sokat is. 

Takács Ferenc polgármester : 
A kormány 2000. év elején még támogatta a kerékpárutak építését akkor kellett volna megoldani, jelenleg nincs rá 
pályázat, ha van akkor is 30-40 % önrész szükséges. 

A lakosság részéről jelzés érkezett, hogy a községben elszaporodtak a patkányok, kérik az önkormányzat intézke-
dését.

Miután a lakosság részéről több kérdés nem merült fel, a közmeghallgatást 16.10 órakor bezárja.  

k.m.f. 

Horváth Anita            Takács Ferenc  
fogalmazó polgármester 
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