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

Ikt.szám:  B- 21-120/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  december 18 – i rendkívüli nyilvános  
ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

Jelen vannak:        Fuchs Henrik  polgármester 
 Kuti Istvánné alpolgármester 
 Csabáné Varga Anikó képviselő  
 Piros Zita  képviselő 
 Perger János képviselő 

Meghívottak:  Soltész Attila  címzetes főjegyző 
       Kovácsné A. Katalin  jegyzőkönyvvez.
        

        
Fuchs Henrik polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A képviselő-testület ülését  13.30  órakor megnyitja. 

Ismerteti az ülés  napirendi pontjait: 

1. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 
2.    Sírhely megváltásról döntés.
 
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával  5 igen szavazattal egyetértett. 

1.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 

Fuchs Henrik polgármester   A képviselő-testület 2010. december 2-i ülésén már döntés született arról, hogy 
2011.  január  1.  napjától  a  szerződéseket kösse  meg a  fogyasztókkal a  szolgáltató,  valamint  a  közszolgáltatás 
megállapított díját szedje be, továbbá a képviselő-testület egyeztetett abban, hogy rendeletet az alábbiakkal 
fogadja el: 

- szerepeltetik a három féle űrmértéket:  60, 80, 120 literes használatát, tehát a szemétszállítás plussz edényzet 
vásárlása nélkül történhet. 

- a 120 literes űrmértékről kisebbre váltás esetén a 120 literest elfogadottnak tekinti a képviselő-testület, melyet az 
edényzeten  be lehet jelölni.

- a szemét elszállítása állandó lakosoknál 52 hét, kivéve ha a jogszabály szerint biztosított komposztálás 
igénybevehető, akkor két hetente. 
- az üdülőtulajdonosoknál a szolgáltatás igénybevétele április 15.-október 15-ig. 
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- a  képviselő-testület  lehetőséget  kíván  biztosítani  a  szolgáltatás  igénybevételének  szüneteltetésére,  ha  az 
ingatlanban bizonyítottan nem tartózkodik személy, melyet az adott időszakra vonatkozó közüzemi

      számlával  / víz, áram / tud bizonyítani / 30 nap /, kivéve abban az esetben lehet kevesebb pl. igazolt
      orvosi ellátás. 

Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

19/2010. /XII. 23./ r e n d e l e t é t 

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról.
/ 1. sz. mell. / 

2.    Sírhely megváltásról döntés.

Fuchs Henrik polgármester    Lezsák Mihály 2006-2010-ig önkormányzati ciklusban volt képviselő elhalálozott, a 
község érdekében végzett munkáját  nagyon komolyan vette és ennek tudatában végezte a  feladatát,  amelyért 
köszönetét nyilvánítja ki. Halála mindenkit megrendített. Javasolja, hogy a sírhely megváltás díjától tekintsenek el. 
Kéri a testület szavazását.

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

140/2010. /XII. 18. / Kt. határozat  

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Lezsák  Mihály  2006-2010-ig  önkormányzati 
ciklusban volt és elhunyt képviselő sírhelymegváltási díj megfizetésétől  -melynek összege  30.000 Ft az 
önkormányzat temetőről és temetkezésről szóló  19/2003. /XI. 12./ rendelete szerint  - eltekint.

Felelős:  Fuchs Henrik polgármester 
Határidő: azonnal. 

Fuchs Henrik polgármester   Az ülést 14.00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Fuchs Henrik  
   címzetes főjegyző             polgármester 
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