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

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2015.  október  20.  napján 11:00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  Könyvtár helyisége (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
                         Kuti Istvánné alpolgármester
                         Csabáné Varga Anikó képviselő
                         Perger János képviselő
                         
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző
Polgár Zsolt műszaki ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs  Henrik,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a  Képviselő-testület  4
fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Piros Zita képviselő jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen.
Ismerteti a napirendi pontot, és kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

76/2015. (X. 20.) HATÁROZATA

A 2015. október 20-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 20-i
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg:
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I.  A Balatonrendes 0237/1.  és 0237/2.  hrsz.  alatti  területeken található

hulladéklerakó utógondozásával kapcsolatos döntések meghozatala
       Előadó: Fuchs Henrik, polgármester

I.  A  Balatonrendes  0237/1.  és  0237/2.  hrsz.  alatti  területeken  található  hulladéklerakó
utógondozásával kapcsolatos döntések meghozatala

Fuchs Henrik polgármester: a szeméttelep ügyében olyan méréseket kell elvégezni, amely kötelezően
elő van írva, sajnos nem kevés pénzért. Kérdezi az előterjesztés készítőjét, hogy kívánja-e kiegészíteni
az anyagot?

Polgár  Zsolt  műszaki  ügyintéző:  kiegészíteni  valója  nincs.  Ahogy Polgármester  úrral  és  Jegyző
asszonnyal  beszélték,  hogy  az  idei  évben  minél  kevesebb  költséget  kelljen  ráfordítani,  ezért
megosztották azokat a vizsgálati feladatokat, amiket félévente kellett elvégezni. Ez az előterjesztésben
és a határozati javaslatban úgy van feltüntetve, hogy melyek azok a feladatok és költségei, amelyeket az
idei évben kell elvégezni.  Ezek  a  feladatokat  a  csurgalékvíz,  a  monitoring  kutak  és  a  depóniagáz
vizsgálatoknál van előírva az évente kétszeri vizsgálat, egyet ezekből mindenképpen az idén el kellene
végezni záros határidőn belül.

Fuchs Henrik polgármester:  mivel más ügyben is felmerült a konzorcium segítsége javasolja, hogy
kérjék  a  konzorciumot  segítsen  abban,  hogy  ezeket  a  vizsgálatokat  csak  évente  egyszer  kelljen
elvégezni, mert ez azért így elég komoly anyagi terhet ró az Önkormányzatra. 

Polgár Zsolt műszaki ügyintéző: annyi fenntartása van ezzel kapcsolatban, hogy Kormány rendelet írja
elő ezeket. Információi alapján a Társulás a Minisztériumban folytat már ezzel kapcsolatban egyeztetést,
mert  való  igaz,  hogy ezek  a  mintavételezési  eljárások  igazából  működő  hulladéklerakókra  vannak
kitalálva,  nem  rekultiváltakra.  Próbálnak  ezzel  kapcsolatban  lobbizni,  hogy  olybá  módosítsák  az
alaphatározatot, vagy az ide vonatkozó Kormány rendeletet, illetve KGVM rendeletet, tényleg ne ilyen
gyakorisággal és részletezéssel kelljen a  vizsgálatokra  lefolytatni,  vagy esetleg olyat  javasolni, hogy
amennyiben  belátható  időn  belül  nem  történik  a  mért  komponensek  emelkedése,  vagy  nem  lesz
környezeti  veszélyeztetés,  akkor  esetleg ha nem tudják az  évi kétszeri  alkalmat  csökkenteni,  akkor
legalább nem kelljen 15 fajta komponensre mérni, mert ez ami sok. 

Fuchs  Henrik  polgármester:  gyakorlatilag  6  éve  nem  működik  a  hulladéklerakó  és  azóta  is
folyamatosan  ugyan  így  mérve  volt.  Nem  ismeri  a  mérési  eredményeket,  de  bizonyára  ha  olyan
eredményeket hozott  volna, ami aggasztó lenne, akkor a környezetvédelmi hatóság már jelezte volna.
Valószínűsíti,  hogy mivel nincsenek  rossz  eredmények,  nem kellene  ez  a  jogszabályi ragaszkodás.
Valóban így van, hogy minden jogszabály működő hulladéklerakókra van kitalálva. A balatonrendesi
hulladéklerakó is azóta rendelkezik működési engedéllyel, mióta zárva van. Előtte működött  21 évig,
addig mindenféle eljárást  végeztek a hatóságok,  de engedéllyel nem működött,  mióta nem működik,
azóta olyan terheket ró az Önkormányzatra, ami nem elenyésző.

Polgár Zsolt műszaki ügyintéző: az a kardinális probléma, hogy ez azért került ennyi plusz kiadásba,
mert a telek lezárását követően még az úgymond használatbavételhez elvégezték a projekt keretén belül
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a figyelőkutak mintázását és kiértékelését. Ezt az idei évtől kezdődően már az Önkormányzatnak kell
elvégeznie.

Fuchs Henrik polgármester: igen, a gázfigyelő kutat már korábban is mérettek, illetve a csurgalékvíz
gyűjtőt is, egyedül a talajvíz kutakat  nem, illetve a süllyedés mérés nem volt. Ez egy olyan kötelező
feladat, amit ha nem végeznek el, akkor annak következményei vannak.
 
Kérdése,  hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban még valakinek? Amennyiben nincs,  aki egyetért  az
előerjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2015. (X. 20.) HATÁROZATA

Balatonrendes 0237/1. és 0237/2. hsrz. alatt található hulladéklerakó
utógondozásával kapcsolatos munkák elvégzéséről

1./ Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 23355/2011.
ügy-,  és  91889/10  iktatószámú  –  többször  módosított  –  alaphatározatában
egységes  környezethasználati  engedélyben  foglalt  vizsgálatok  elvégzésével  a
2015.  év  tekintetében  az  alábbi  vállalkozásokat  bízza  meg  az  árajánlatban
szereplő összegekért:

- Talajvíz-figyelőkút  /  csurgalékvíz mintavételezésével az  ELGOSCAR-2000
Kft.-t (1134 Budapest, Klapka u. 1-3.) bruttó 188.760,- Ft összegben,

- Gázfigyelő-kutakkal  és  azok  vizsgálatával  a  HYDRA  2002  Kft.-t  (8200
Veszprém, Óváros tér 14.) bruttó 203.200,- Ft összegben. 

2./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  jelen  döntést
követően a döntés eredményéről az árajánlatokat adó vállalkozásokat értesítse.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  vállalkozásokkal  a
szerződés aláírására és a további, szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Fuchs Henrik polgármester
Határidők:   1./ azonnal

     3./ legkésőbb 2015. október 21.
    4./ legkésőbb 2015. október 30.
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Fuchs  Henrik,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  megköszöni  a
részvételt, és az ülést 11:12 órakor bezárta.

Kmft.

                Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea
                polgármester                                                                                        jegyző
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