
 

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

Ikt.szám:  21-69/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 6.-i  nyilvános rendkívüli   ülésén.

Helye:   Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyisége. 

Jelen vannak: Takács Ferenc  polgármester    
Fuchs Henrik alpolgármester 

          Lezsák Mihály  képviselő 
                       Burbács Barnabásné képviselő 

          Csabáné Varga Anikó képviselő
Kuti Istvánné képviselő 
 

Meghívottak:  Soltész Attila körjegyző  
         Kovácsné A.Katalin   jegyzőkönyvvez.

Sütő Árpád műszaki előadó 

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 napirendként tárgyalják még a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú  Társulása által küldött 
anyagot, amely szerint  pályázati lehetőség van a települések háztartásai számára komposzttárolók és 
komposztálást segítő aprítógépek vásárlására. 

    Ismerteti a napirendi pontokat:

1.    Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes Önkormányzat birtokper ügye. 
2.  Pályázati lehetőség  a települések háztartásai számára komposzttárolók és komposztálást
        segítő  aprítógépek vásárlására.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
egyetértett. 

1.  Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes Önkormányzat birtokper ügye. 

Takács Ferenc polgármester   
A Tapolcai Városi Bíróság  idéző végzést küldött, mely szerint a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. Uzsa  és 
Balatonrendes Önkormányzata és egy társa birtokháborítás megszüntetése iránti perében  a bíróság 2010. 
szeptember  20. napján első tárgyalásra felhívta a feleket, hogy jelenjenek meg. 
A bíróság dr. Muraközi Gergely ügyvéd által képviselt  Basalt-Középkő Kőbányák Kft. Uzsa  felperesnek – 
Balatonrendes Község Önkormányzata I. r. és Rendesi Kommunális és Szolgáltató Kft. Balatonrendes II. r. 
alperesek elleni birtokháborítás megszüntetése iránti perében végzett hozott, mely szerint a bíróság felhívja az 
alpereseket, 8 napon belül nyilatkozzanak az előzetes bizonyítást ellenzik-e, ha nem nyilatkoznak, akkor a bíróság 
a rendelkezésre álló adatok szerint dönt a kérelemről. 
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Soltész Attila körjegyző   Megfontolás tárgyát képezné, hogy a bíróság által küldött végzést a képviselő-testület 
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.  A nyilvános ülést mindenki olvassa, a zárt ülésen úgy alakítja ki az 
álláspontját, ami képviselő-testületre tartozik. 

Takács Ferenc polgármester  Javasolja, hogy a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes Önkormányzat 
birtokper ügyét zárt ülés keretében tárgyalják. 
Kéri a testület szavazását. 

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

64/2010. /VII. 06./ Kt. határozat 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és 
Balatonrendes Önkormányzat birtokper ügyét zárt ülés keretében tárgyalja. 

Felelős: Takács Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal.  

Takács Ferenc polgármester   Az  ülést  18.15  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila  Takács Ferenc  
körjegyző polgármester 

Tájékoztató a nyilvános ülésről: 
A 2. napirendi pont tárgyalására nem került sor, mivel a polgármester úr a zárt ülés után véglegesen berekesztette a 
tárgynapi ülést. 

Tájékoztató a zárt ülésről: 
A képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy  egy képviselő-testületi tag, a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. 
és Balatonrendes Önkormányzat birtokper ügyében ügyvéd meghatalmazása esetén, az ügyvéddel a kapcsolatot 
tartsa. A  képviselő-testületi tag megköszönte a megtiszteltetést, nem kívánt élni a lehetőséggel, mivel a 
polgármester úr látja el az önkormányzat képviseletét. 
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