
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  584-12 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balatonrendes  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  november  26-i
közmeghallgatásáról, a balatonrendesi kultúrházban, Fő utca 1. szám alatt. 

Jelen vannak: 

Fuchs Henrik   polgármester 
Kuti Istvánné   alpolgármester
Csabáné Varga Anikó  képviselő
Piros Zita   képviselő

Későbbi érkezését jelezte: Perger János képviselő

Lakosság részéről:  8  fő 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 
Meghívott:  Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  
(  A  jegyzőkönyv  szerkesztett  jegyzőkönyv,  a  közmeghallgatás    teljes  terjedelmét
hangfelvétel rögzíti.)

Fuchs  Henrik,  polgármester      Köszönti  a  közmeghallgatáson  megjelenteket.  A
közmeghallgatás 14.10 órakor megnyitja és  megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel
határozatképes.

Javasolja a testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
            2.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

 3.) Közérdekű kérdések és javaslatok 

Fuchs  Henrik,  polgármester Szavazásra  bocsátja,  hogy  az  elhangzott  napirendi  javaslat
elfogadásra kerüljön  és aki  ezzel egyetért,  az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 112/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

A közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. november 26-i 
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja :

1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

 3.   Közérdekű kérdések és javaslatok 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

Perger János képviselő  14.15  órakor megérkezett , így a képviselő-testület tagjainak száma 5
fő. 

1.) Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről

Fuchs Henrik, polgármester  Felkéri   Horváth   József,   közrendvédelmi   osztályvezetőt 
 a közrendvédelmi beszámoló megtartására. 

Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető    Köszönti a megjelenteket.  Elmondja, hogy
egy hete tartottak lakossági fórumot és ugyanezt a témát érintették. 
A  badacsonytomaji  rendőrőrsön  szolgálatot  teljesítő  Ruzsa  Zoltán  a  település  körzeti
megbízottja, de a badacsonytomaji  rendőrőrs teljes állománya is szolgálatot teljesít.  Lehet,
hogy találkoztak már gyakorló ruhás rendőrökkel is, akik a nyolc hónapos intézkedési tervben
vesznek részt, így a település ellenőrzését fokozottabban tudják ellátni. 
A közrendvédelmi tevékenység keretében 8-10 fő végzi ezt a tevékenyéget és prioritást jelent
a kapitányságon belül, melynek célja a bűncselekmények megelőzése. Ebben nagy szerepe
van  a  polgárőrségnek  is,  akik  Ábrahámhegyről  jönnek  át,  továbbá  nagy  szerepe  van  az
önkormányzatnak és a lakosságnak is. A lakosság is hajlamos arra, hogy ne figyeljen oda a
szomszédjára és az értékeire. Fontos, hogy a közbiztonságot szinten tudják tartani ebben a
változó  világban,  és  segítség  lenne,  ha  a  lakosság,  az  önkormányzat   és  a  polgárőrség
együttműködne.
Kéri, ha valaki házalókkal találkozik az a 112 számra jelezze, és a járőrt oda irányítják. A
számítástechnikai  eszközparkuk javult  és az ilyen bejelentés  is nagy segítségükre van. Az
előzményi adatokból ki lehet gyűjteni, akit a rendőr igazoltat. A rendőrautóban lévő kamera a
képet rögzíti a rendőri intézkedésről. A számítógépes panelbe beütik valakinek az adatát, ott
minden látható, az előzmények, a büntetések, gépjármű rendszáma stb. 
Komoly eredményt lehetne elérni azzal, ha az önkormányzat kamerát szereltetne fel. Ha van
rá anyagi fedezhet el kell kezdeni a kamerák kiépítését, mivel a bűnmegelőzés terén nagy
szerepe van.     
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Itt a településen helyi bűnelkövető nincs. Nagyobb probléma, hogy  a  71. sz. főút az utazó
bűnőzöknek is utat ad, nemcsak a helyi bűnözők jönnek ide, hanem más megyéből is. Ha a
lakosság éber és felírja a rendszámot, odafigyel arra, hogy mit akarnak a bűnözők értékesíteni,
ezzel ki lehet szűrni.  
A közlekedésrendészeti  tevékenység során a fáma mérések érvényesültek,  igaz nem olyan
számban, mint ahogy a lakosság szerette volna. 2015. évben változtatnak rajta, mivel pályázat
útján olyan sebességmérőre tettek szert, ami 24 órán keresztül a településen lesz. 
Még kiemelt tevékenység az ittas vezetés kiszűrése, de itt a településen nem jellemző. Az ittas
vezetés a balesetek fő forrása.  
Az igazgatásrendészeti tevékenységük a fegyvertároló helyek ellenőrzésére vonatkozik, amely
során hiányosságot nem tárt fel a körzeti megbízott. Ilyen téren a településen nincs gond. 
 
Fuchs Henrik, polgármester  Megköszöni a beszámolót. 
Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  rendőrségi  beszámolót  fogadják  el,  aki  ezzel
egyetért,  az kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 113/2014. (XI. 26.)  HATÁROZATA 

       A közrendvédelmi beszámoló  elfogadásáról 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közbiztonságának
helyzetéről szóló közrendvédelmi beszámolót elfogadja. 

Felelős: Fuchs Henrik, polgármester 
Határidő: azonnal

Bányász utcai lakos az alábbikat vetette fel:    Az utcában átmenő forgalom van, régebben a
házalók jártak, de most nem. Október közepén a házuk előtt autó állt meg, de a rendszámát
nem jegyezte meg. Középkorú férfi egy papírral és tollal  jött befelé, hogy a Média kutató
megbízásából felméri, hogy kinek hány televíziója van.

Horváth József, közrendvédelmi  osztályvezető    Régen volt  ilyen felmérés  a televíziókkal
kapcsolatban. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő   Ők kaptak ilyen levelet, és hivatalos igazolványa volt az
illetőnek. 

2.Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

Fuchs Henrik, polgármester  A képviselő-testület 2014. évi munkájáról pár gondolat:
A  testületnek  vannak  kötelező  és  önként  vállalt  feladatai,  de  igyekszik  tudása  legjavát
nyújtani.  
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A  képviselő-testület  9  alkalommal  ülésezett,  96  határozatot  hozott,  illetve  10  rendeletet
alkotott.
Nagy volumenű beruházásokról nem tudunk beszámolni, mivel  a községben az infrastruktúra
majdnem teljes mértékben már kiépült, de ettől függetlenül bőven akad tennivaló.
A  település  külső  megjelenését  köszönhetjük  az  önkormányzat  dolgozóinak  és  a
közfoglalkoztatásban résztvevőknek, akik a rendszeres fűnyírást, virágosítást, parkrendezést,
autóbusz megállók és vasútállomás környékének  rendbetételét végzik.   
Rendszeres  feladat  a  szelektív  hulladékgyűjtők  környékének  rendbetartása,  mivel  főleg  a
nyári  időszakban  rengeteg  az  illegális  hulladéklerakás.  Ugyanez  elmondható  a  köztéri
hulladékgyűjtő  edényekre  is,  amelyekben  az  átutazók   rendszeresen  a  más  községben
összegyűjtött háztartási hulladékaikat helyezik el. 
A hulladéklerakóval kapcsolatban elmondható, hogy a rekultivációs munkáinak első üteme,
átmeneti  záró  réteg  kialakítása  2014.  március  31-i  műszaki  átadással  befejeződött.  Az
utógondozás tekintetében, (rézsűk füvesítésének ellenőrzése,) 2014 június 3-án történt meg a
beruházás  teljes  lezárása.  A  hatósági  engedélyek  alapján  kialakított  felszínalatti  víz
figyelésére  alkalmas  kutak  üzemeltetési  engedélye  megkérésre  került,  melyet  a  hatóság
szeptember 26-án adott meg. A hatósági engedélyek alapján 2035-ig a végleges záró réteget
ki kell építeni a lerakón. A végleges lezárásig  teljes körű utógondozást kell végezni a lerakón,
melynek  részét  képezi  a  vízkutak,  csurgalékvíz  tározó,  gázkutak  mérése,  valamint  a
hulladéktest süllyedésének vizsgálata, továbbá az ingatlan karbantartása.
A  Balatonrendes  212/5  hrsz-ú  ingatlan  (Hullám  utcai  2,  7  ha  terület)  tekintetében  a
tulajdonosok  között  egyezség   van,  mely  alapján  a  terület  felosztásra  kerül.  A felosztást
követően az Önkormányzat és a tulajdonosok egy része önálló ingatlannal fog rendelkezni.  A
megosztást  sajnos  az  egyik  tulajdonos  halála  miatti  öröklés,  valamint  azt  követően  a
kiskorúak miatti gyámhatósági eljárás nem tette lehetővé.
Rendezvényekről  elmondható,  hogy  nagy  a  látogatottságuk,  mind  a  falunapnak,  mind  a
szüreti felvonulásnak. Az idei évtől újra bevezetésre került a falusi disznóvágás is.  Lakossági
támogatás 2014. évben a rendezvények céljára 107.000 Ft volt. Pályázati támogatást az Itthon
vagy Magyarország szeretlek program  keretében a szüreti rendezvényre kaptunk 195.000 Ft
értékben. 
A  közvilágítás  korszerűsítésével  kapcsolatosan  elmondható,  hogy  a  tárgyalások  olyan
előrehaladott  stádiumban  vannak,  hogy  a  beruházás  remélhetőleg  a  közeljövőben
megvalósulhat. 
Még el kívánom mondani, hogy lassan kettő éve működik a közös önkormányzati   hivatal
Kővágóörs  székhellyel,  önkormányzatunk  és  az  ügyfelek  megelégedésére.   Ezúton  is
köszönjük a Jegyzőasszony  és a hivatal minden dolgozójának munkáját. 

   

 3.   Közérdekű kérdések és javaslatok 

Fuchs Henrik, polgármester   Kéri a jelenlévőket, hogy észrevételeiket tegyék meg. 

Kalász  Istvánné    Köszönti  a  jegyzőasszonyt.  Elmondja,  hogy  a  kővágóörsi  hivatalhoz
tartoznak, de Kővágóörstől nem kapnak meghívót a rendezvényekre. 
A  közmeghallgatáson  kevesen  vannak,  ennek  oka  az  időpont,  mivel  dolgoznak  és
nyaralótulajdonosok sem tudnak részt venni. 
Örül annak, hogy megvalósul az I. és II. világháborús emlékmű. Kéri, hogy az emlékművet is
gondozni kell és az utókor is figyeljen oda rá, akik utánuk jönnek azok is megemlékezzenek
arról, hogy  amit az  elődeik csináltak. 
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Dr. Szabó Tímea, jegyző   Hogyan lehet  a rendezvényekre történő meghívás terén javítani? 

Kalász Istvánné    A polgármester úr ígérte, hogy a társadalmi szervezet vezetője meghívót
kap. A helyi újságban is több cikk jelenhetne meg arról, hogy az önkormányzat ezt és ezt a
feladatot végezte el. 

Fuchs Henrik, polgármester   A helyi újságba a cikkeket ő írja és a felesége.

Piros Zita, képviselő   Az újságba politikai dolgokról nem akartak írni. 

Fuchs Henrik, polgármester  A rendezvényekről beszámolnak, a civilszervezetek megkereste,
hogy írjanak bele  cikkeket,  és lakosok is írhatnak.   A helyi  újság az önkormányzat  életét
tartalmazza. Az újságot mindenkihez eljuttatják, a nyaralótulajdonosoknak postán küldik el.
Szerdai napokon  14.00-15.00 óráig fogadóórát tart, a négy év alatt alig jött el valaki. 
A  jövő  évre  a  képviselő-testület   munkatervét  már  úgy  határozták  meg,   hogy  a
közmeghallgatás májusban lesz. 

Kalász Istvánné   Nem sok a fejlődés a faluban, még a játszótér is  le lett bontva. Véleménye
szerint  jó szakemberekkel  meg lehetett  volna csináltatni,  így a gyermekes családokat  nem
lehet itt tartani a faluban. 

Fuchs  Henrik,  polgármester     A  játszótereket  évenként  ellenőriztetni  kell,  amely  több
százezres tétel,  és olyan állapotban volt, hogy le kellett bontani, továbbá a pályázaton sem
nyertek.  Ameddig  lehetett  a  játszótéri  eszközöket  javították.  A  lakosság  se  támogatta  a
játszótér felújítására a gyűjtést. 
Ma már a pályázaton az önkormányzat saját tulajdonú ingatlannal vehet csak részt, ott már
nem lehetne építeni ahol most van.  Balatonrendesen 2009. évben bezárt a hulladéklerakó,
amely éves szinten több millió forintot termelt, most csak több százezer forintos kiadásuk van.

Gáspár Istvánné    Nagyon kevés pályázatot készít az önkormányzat. Gáspár István nagyon
sok  pályázatot  készített.  Badacsonytördemicen  és  Nemesgulácson   jártas,  mivel  testvérei
vannak ott, és sok pályázati pénzt nyertek. Tisztában van azzal is, hogy a pályázathoz önrész
is  kell.  A  bevételekről  se  beszéltek,  nem  tudják,  hogy  mennyi  bevétele  van  az
önkormányzatnak. 
 
Fuchs Henrik,  polgármester    A helyi  adókból van bevétel  és az állami támogatásból.  Az
önkormányzatnak a pálkövei strandnál területrésze van, ebből kevés a bevételük,  és egyre
csökken. Még ugyanaz a megállapodás vonatkozik rá, mint ami Gáspár István idejében volt,
de felül fogják vizsgálni. 

Gáspár Istvánné   Az idegenforgalmi adóból mennyi bevétel van, és a szobakiadók befizetik-
e, és beszedi-e  az önkormányzat?

Fuchs  Henrik,  polgármester    Az idei  évtől  újra  bevezették  a  tartózkodás  után  fizetendő
idegenforgalmi  adót.  Abból  mennyi  bevétel  volt,  most  nem tudja  megmondani,  de  egyre
kevesebben foglalkoznak vele.  

Gáspár Istvánné  A kúpcserép lehullt a temetőben, és  a bolt mellett a hátsó deszkák leestek.
Ezzel is kellene foglalkozni.    
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Az orvosi rendelőben tisztasági meszelést is kellene végezni. 

Fuchs Henrik, polgármester   Az önkormányzat a lehetőségekhez mérten megoldja a dolgokat.
A kúcserép ügyében megkérte a tüzépest, de nincs olyan típusú kúpcserép, mint ami most
rajta van. 

Ha egyéb  észrevétel  nincs,  megköszöni  a  részvételt  és  a  közmeghallgatást  15.15   órakor
bezárja. 

k.m.f. 

Fuchs Henrik Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

6



7


