
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  B- 6-69/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 22-i  nyilvános 
rendkívüli 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 megbízásából: Kugler Márta adóügyi előadó
Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető
Sütő Árpád műszaki előadó

Fuchs Henrik  polgármester:  köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a testület  5 fővel 
határozatképes az ülést 14.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a rendkívüli ülésen tárgyalandó napirendeket: 

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

2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosítás elfogadása  Nyirád Község Önkormányzat csatlakozási kérelme okán

3. Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében 
előírt mérésekre érkezett ajánlatok elbírálása 

4. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek 2012. évi munkatervének 
elkészítése 

5. Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatási kérelme
6. Tájékoztató a helyi adótörvény módosulásáról 

Javasolja a napirendek elfogadását.  

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

134/2011. (XII. 22.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 22-i 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

2. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosítás elfogadása  Nyirád Község Önkormányzat csatlakozási kérelme okán

3. Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében 
előírt mérésekre érkezett ajánlatok elbírálása 



4. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek 2012. évi 
munkatervének elkészítése 

5. Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatási kérelme
6. Tájékoztató a helyi adótörvény módosulásáról 

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester

1.) A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet 
felülvizsgálata  

Fuchs Henrik polgármester: a köztisztasági rendelet felülvizsgálata vonatkozásában az ár tekintetében 
szükséges  módosítani,  a  rendelet  egyéb  rendelkezéseit  rendkívüli  ülés  keretén  belül  nem  lehet 
módosítani.  Felkéri  Sütő  Árpád  műszaki  előadót,  hogy  az  árral  kapcsolatban  nyújtson  részletes 
tájékoztatást. 

Sütő Árpád műszaki előadó:  a szolgáltató minden évben költségkalkulációval kell, hogy alátámassza 
a díjat, de ezt most sem tette meg. A képviselő-testület 120 literes edényre 2010. évben  nettó 308 
Ft-ot, 80 literesre 257 Ft-ot, 60 literes 227 Ft-ot állapított meg.   A szolgáltató által kiközölt árak 2012. 
évtől űrmértékek szerint az alábbiak lennének: 

120 literes 361 Ft
  80 literes 298 Ft
  60 literes 267 Ft 

Fuchs Henrik polgármester:   amennyiben beindul a királyszentistváni hulladéklerakó, akkor a díj 573 
Ft  +  ÁFA  /  ürítés  lesz,  ami  nagyon  magas.  Ha  a  testület  nem  dönt  díjemelésről  a  szolgáltató 
megteheti, hogy a díjkülönbözetet kiszámlázza az önkormányzatnak. 

Kuti  Istvánné  alpolgármester:  kérdezi,  hogy  a  szolgáltató  kiközölte,  hogy  amíg   nem indul  be  a 
részüzem  addig  a  jelenlegi  díjak  maradnak?  Kérdezi  továbbá,  hogy  a  díjban  szerepel-e  a 
lomtalanítás?  Véleménye szerint, ha beindul a részüzem, akkor térjenek vissza a díjemelésre. 

Fuchs Henrik polgármester:  a társulás tájékoztatása szerint, amennyiben elindul a részüzem, akkor 
lesz  lomtalanítás.  Javasolja, mivel az önkormányzat előtt nincs költségkalkuláció, így ne döntsenek a 
rendelet módosításáról. 

Perger  János  képviselő:  kérdezi,  hogy  Salföld  és  Ábrahámhegy  Önkormányzata  mit  döntött  ez 
ügyben. 

Sütő  Árpád  műszaki  előadó:  Salföld  Önkormányzata  megállapította  a  díjakat,  Ábrahámhegy  nem 
hozott döntést. 

Fuchs Henrik polgármester:  javasolja, hogy az önkormányzat a hívja fel a Remondis Kft- figyelmét, 
hogy nyújtson be költségkalkulációt. 

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

135/2011. (XII.22.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Remondis  Tapolca  Kft 
(8300 Tapolca, Halápi u. ) figyelmét felhívja, hogy a 64/2008. (II. 28.) Kormány rendelet 5. 
§-a alapján a  hulladékkezelési szolgáltatás költségkalkulációját nem nyújtotta be.   
A  2012.  évi  díjat  Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  nem  áll  módjában 
megállapítani. Balatonrendes Önkormányzata felhívja  a szolgáltatót, hogy a jogszabály 
alapján a kötelező költségkalkulációt soron kívül küldje meg. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 



2.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosítás elfogadása  Nyirád Község Önkormányzat csatlakozási kérelme okán

Fuchs  Henrik  polgármester:  ismerteti  Nyirád  község  csatlakozási  kérelme  okán  a  Tapolca  és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás kérését. Javasolja a csatlakozási szándék elfogadását.

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

136/2011. (XII.22.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. §. 
(3) bekezdésében, valamint  (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján dönt Tapolca és 
Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  társulási  megállapodás  módosításának, 
kiegészítésének jóváhagyásáról.
Balatonrendes Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke 
Kistérség  Többcélú  Társulása  tag  települése  a  többszöri  módosítás  után  egységes 
szerkezetbe foglaltan 2011. július 13-án hatályba lépett Társulási Megállapodást 2012. 
január 1. napjával módosítja és kiegészíti az alábbiak szerint:

I.  ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK  fejezet  4.  pontjában  meghatározott  1.  számú 
melléklet helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. 

I.  ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK  fejezet  13.  pontjában  meghatározott  4.  számú 
melléklet jelen előterjesztés 2. számú mellékletével egészül ki. 

IV.  A TÁRSULÁS TAGSÁGI  VISZONYAI,  SZERVEZETE fejezet  Mikro-körzeti  bizottság 
alcím  2.  pontjában  meghatározott  3.  számú  melléklet  helyébe  jelen  előterjesztés  3. 
számú melléklete lép.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidő: azonnal

3.) Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérésekre érkezett 
ajánlatok elbírálása 

Fuchs  Henrik  polgármester:  ismerteti  a  DRV  és  az  ÁNTSZ  labor  által  nyújtott  árajánlatokat  a 
csurgalékvíz elemzésének vizsgálati díjára, illetve a gázfigyelő kút vizsgálatára vonatkozó Hydra 2002 
Kft által nyújtott ajánlatot. 

Javasolja a vízvizsgálatok elvégzésére a kedvezőbb ajánlatot nyújtó ÁNTSZ megbízását. 

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

137/2011. (XII.22.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei 
Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve  Kémiai  Toxikológiai 
Laboratóriumi Osztály (8200 Veszprém, József A.  u. 36.) árajánlatát a balatonrendesi 
kommunális  hulladéklerakó  csurgalékvíz  tározóban  lévő  vízminta  vételére  és 



bevizsgálására  elfogadja  és  71.500  Ft  +  ÁFA  összegben  a  munkálatok  elvégzését 
megrendeli. 

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 

Javasolja a gázfigyelő kútra  vonatkozó Hydra 2002 Kft ajánlatának az elfogadását. 

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

138/2011. (XII.22.) Kt. határozat

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hydra  2002  Kutató, 
Fejlesztő és Tanácsadó Kft (8200 Veszprém, Óváros tér 14.) árajánlatát a balatonrendesi 
kommunális  hulladéklerakó  depóniagáz  figyelő  kút  gázminta  vételére  és 
bevizsgálására, valamint a minta kiértékelésére elfogadja és a munkálatok elvégzését 
120.000 Ft + ÁFA összegben megrendeli. 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 

 

4.) Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek 2012. évi 
munkatervének elkészítése 

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti a képviselő-testület 2012. évi munkatervét, javasolja 
elfogadásra. 

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

139/2011. (XII.22.) Kt. határozat

Balatonrendes   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   2012.  évi  képviselő-
testületi  ülések  „Munkatervét  „   az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  3/2011.  (I.   31.)  rendeletének   13.  §.  (3)  bekezdése  alapján,  az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
A „Munkaterv” a jegyzőkönyv  mellékletét képezi. 

Felelős:    Fuchs Henrik polgármester  
Határidő: azonnal. 

5.) Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatási kérelme

Fuchs Henrik polgármester:  ismerteti  Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány támogatási 
kérelmét,  mely  szerint  az alapítvány által  vásárolt  és az önkormányzat  részére  átadott  hangosító 
berendezés és színpad készítéséhez szükséges anyagköltség 10.000 Ft-tal meghaladta a tervezettet. 
Ezen összegre kérik az önkormányzat támogatását. 

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

140/2011. (XII.22.) Kt. határozat

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonrendes Község 
Kultúrájáért Közalapítványt (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kérelme alapján 10.000 Ft 
összegű támogatásban részesíti.



Határidő: azonnal.
Felelős: Fuchs Henrik polgármester. 

6.) Tájékoztató a helyi adótörvény módosulásáról 

Fuchs Henrik polgármester: ismerteti a helyi adótörvény módosulásáról készült tájékoztatót. 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

Fuchs Henrik polgármester: megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 14.50 órakor bezárja. 

A képviselő-testület zárt ülés keretében egy fő részére normatív lakásfenntartási támogatást állapított 
meg. 

K.m.f.

Fuchs Henrik Kugler Márta
polgármester adóügyi előadó

Kuti Istvánné
alpolgármester

jegyzőkönyv-hitelesítő
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