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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 30. napján
14:00 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Helye:  Kultúrház (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) 

Jelen vannak: Fuchs Henrik polgármester
            Kuti Istvánné alpolgármester

Csabáné Varga Anikó képviselő
Perger János képviselő
Piros Zita képviselő

                          
 Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző

Lakosság részéről megjelent:  8 fő

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Fuchs Henrik, polgármester:  Köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy a Képviselő-
testület 5 fővel jelen van, a közmeghallgatás határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg. Aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

50/2016. (V. 30.) HATÁROZATA

A 2016. május 30-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.
május  30-i   közmeghallgatás  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 

I. Beszámoló a környezet állapotáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
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II. Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

III. Közérdekű kérdések és javaslatok

I. Beszámoló a környezet állapotáról

Fuchs Henrik, polgármester: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII.  törvény  46.  §  (1)  bekezdésének  e)  pontja  és  az  51.  §  (3)  bekezdése  írja  elő  az
önkormányzat feladatának a környezet állapotának értékelését, elemzését és a lakosság évente
egyszeri tájékoztatását. 
Balatonrendes Község levegőjét a 4/2002. (X.7.)  KvVM rendelet  a 10. légszennyezettségi

zónába sorolja, vagyis a szennyezőanyagok közül a kén‐dioxid, nitrogén‐dioxid, szénmonoxid

és benzol mennyisége az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, a szilárd légszennyező
anyagok mennyisége a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
Helyi rendelkezés alapján a kerti hulladék kizárólag október 1-től a következő év április 30-ig
terjedő időszakban égethető, az ingatlanok területén belül hétfőn és szerdán 16.00 – 22.00 óra
és szombaton 8.00-12.00 óra között.
Nagy zajkibocsátással működő ipari vagy mezőgazdasági üzem a területen nem található, a
zajterhelés  forrása a  közúti  közlekedés,  amely a  településen  áthaladó 71-es  számú főúton

olykor, főleg a nyári időszakban megnövekedett személyautó‐forgalom okoz. A közlekedésből

valamint az üzemi létesítményektől származó zaj zajterhelési határértékeit, a 8/2002.(III.22.)
KöM–EüM rendelet mellékletei tartalmazzák 
A  27/2006.  (II.7.)  kormányrendelet  alapján  a  település  nitrátérzékeny  terület,  ennek
megfelelően a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásait be kell tartani, és alkalmazni kell a
településen.

A településen  a  vezetékes  ivóvízellátás  megoldott,  a  vízellátó  hálózat  100%‐os  szintre

kiépítettnek  tekinthető,  az  ivóvízvezeték  minden  utcában  kiépült,  az  ellátás  regionális
hálózatról történik, az ellátás a DRV ZRt. végzi.
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Balatonrendes  területén  a  villamos  energia  szolgáltatója  az  e‐on  Észak‐dunántúli

Áramszolgáltató  Zrt.  A terület  villamosenergia‐ellátása  100%‐osnak  minősíthető.  A térség

villamosenergia ellátását a 120 kV‐os Litér‐Keszthely gerincvezeték biztosítja. A fejlesztési

területek  ellátása  a  meglévő  települési  hálózatokról  biztosítható,  azonban  a
transzformátorállomások bővítése szükséges. 
A település környezeti állapotának fejlesztési céljaként fontos lenne a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítésének teljes körű tétele, a meglévő rendszerek mederrendezése. Közlekedés
szempontból  kiemelt  feladat  a kerékpárút  kiépítése,  valamint  a  településen áthaladó 71-es
számú  főúton  gyalogátkelőhelyek  létesítésére,  melynek  megvalósításához  szükség  lenne
pályázati forrás igénybevételére. 

II. Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról

Fuchs Henrik, polgármester:  A tavalyi közmeghallgatás óta eltelt egy év alatt a teljesség
igénye nélkül az alábbi dolgok történtek: 
2015. júniusában az önkormányzat egy révfülöpi vállalkozással megállapodást kötött, így a
falunapi rendezvényünkre térítésmentesen kerül általuk biztosításra a sátor, melynek fejében a
vállalkozás pörkölt- és rétes fesztiváljára helyet biztosítunk. Korábbi években a sátor bérlése
megközelítőleg  250.000  Ft-ba  került.  Pályázatot  nyújtottunk  be  az  orvosi  rendelő
vizesblokkjainak felújítására, sajnos a pályázat nem nyert támogatást.  
Július hónapban Schöck Atala művésznő kitüntetésben részesült. A képviselő-testület döntése
értelmében „Balatonrendesért Emlékplakett” –et kapott a település kulturális életében kifejtett
tevékenységéért.
Szeptember hónapban felújítást végeztünk a haranglábon, illetve az önkormányzati melegedő
homlokzati színezése került felújításra.  Megrendezésre került a szüreti felvonulás. 
Novemberben átvettük az MVH által kiírt pályázat keretében elnyert 8 személyes Peugeot
Boxer  típusú  kisbuszt,  mellyel  megkezdtük  a  helyi  gyermekek  iskolába,  óvodába  történő
szállítását.  Megkoszorúzásra  került  az  I.  II.  világháború  hősi  halottainak  emlékhelye.  
Az  időközben  megszűnt  Rozmaring-Ág  civil  egyesülettel  közösen  mandulafa  ültetéssel
köszöntöttük a tavalyi évben 80. életévüket betöltött személyeket. Itt megemlíteném, hogy a
civil szervezet kezdeményezésére elindított hagyományt a képviselő-testület döntése alapján
szeretnénk  tovább  folytatni  oly  változásokkal,  hogy  a  Horog  utcánál  kialakulásra  kerülő
zöldövezeti  területen  folytatnánk  a  mandulafa  ültetést  az  idei  évtől  a  
70.  életévüket  betöltött  balatonrendesiek  tiszteletére.  Elkészítettük  az  adventi  koszorút,
melyen közös ünneplés keretében meggyújtásra került az első gyertya. 
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Decemberben  folytattuk  az  adventi  megemlékezéseket,  illetve  megrendezésre  került  a
Mikulás  ünnepség  és  a  Mindenki  karácsonya,  melynek  keretében  „Balatonrendesért
Emlékplakett”  került  átadásra  Dr.  Németh  Csaba  részére  háziorvosi,  gyógyítói
tevékenységének elismeréseként.
Február  hónapban  megrendezésre  került  a  hagyományos  falusi  disznóvágás,  melynek
keretében disznótoros vacsorával vendégeltük meg a rendezvény résztvevőit. 
Márciusban ünnepi megemlékezést tartottunk, illetve a hagyományos Húsvét Hétfői Játékok
sem maradt el. A szolgáltató által bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
Április hónapban tujákat ültettünk az elöregedett, félig elszáradt fák helyére. Megkezdtük az
előkészítését a későbbiek során a busz tárolására létesítendő féltetős beállónak, mely a posta
épület mögött kap helyet. 
A temetőbe elhelyezésre került egy napelemes lámpa, melynek költségei lényegesen kisebbek,
mint  a  közvilágítási  lámpák  bővítésének.  Ilyen  típusú  lámpa  elhelyezését  tervezi  az
Önkormányzat a Horog utcában kialakítandó temető parkolóhoz is. Ebben a hónapban történt
a bolt állagmegóvása, csatorna tisztítása. 
Májusban lezajlott a szolgáltató által biztosított lomtalanítás, mely a lakossági visszajelzések
alapján nem zajlott zökkenőmentesen. 
Folyamatos  önkormányzati  feladatok:  -  közterületek  karbantartása,  ingatlantulajdonosok
részéről  már  elvárás,  hogy  az  ingatlanuk  előtt  a  fűnyírási  feladatokat  az  Önkormányzat
végezze, holott ez az ő feladatuk lenne, - temetőben zöld hulladékgyűjtő, Bányász utcában
lévő szelektív gyűjtők, illetve a köztéri szemetesek rendszeres ürítése, rendbetétele hatalmas
problémát  okoz,  mivel  egyesek  ezeket  a  területeket  hulladéklerakónak  tekintik,  mely
legfőképpen az üdülési szezon alatt jelentkezik. 
Jelenlegi közfoglalkoztatotti létszám 3 fő, 2 fő állandó alkalmazott közül 1 fő tartós táppénzes
állományban  van,  akinek  a  munkája  nagyon  hiányzik  a  településen.  
A közfoglalkoztatotti dolgozókra folyamatosan pályázik az önkormányzat, melynek keretében
már többször kaptuk támogatást gépekre is. 
Most  már  egyetlen  civil  szervezet  működik  a  községben,  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület
Balatonrendesi  Csoportja.  A csoportot  az  Önkormányzat  50.000 Ft  összegű  támogatásban
részesíti,  továbbá  rendezvényeinek  (februárban:  kocsonya  kavalkád,  májusban:  családok
napja, decemberben: kiállítás) térítésmentesen biztosítja a kultúrházat. 
Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet támogatja még az Önkormányzat szintén 50.000 Ft-
tal, akik a településen rendszeresen járőrőznek és rendezvények biztonságát felügyelik. 
Továbbá  aláírásra  került  a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülettel  együttműködési
megállapodás,  melynek  keretein  belül  az  Önkormányzat  őket  is  támogatásban  kívánja
részesíteni. 
Szociális  támogatásokról  pár  gondolat:  május  hónapban  módosításra  kerültek  a  szociális
ellátások összegei, mivel az állami támogatás magasabb összegű. Óvoda- és iskolakezdésre
tekintettel  a  szülők  20.000  Ft  összegű  támogatásként  fognak  kapni  gyermekenként.  A
gyermek születésekor pedig a támogatás 50.000 Ft. 
Temetési  segélyben  részesíthető  a  közeli  hozzátartozójának  eltemettetéséről  gondoskodó
személy,  a támogatás összege 40.000 Ft, amennyiben az elhunyt személy utolsó lakóhelye
Balatonrendes volt, akkor a támogatás összege 50.000 Ft. 
Megemelkedett  a  lakhatási  kiadáshoz  kapcsolódó  települési  támogatás,  amit  korábban
lakásfenntartási támogatásnak hívtak, a támogatás összege függ a háztartásban élők jövedelmi
viszonyától. A támogatás összege 6.000 és 10.000 Ft. 
Minden támogatási formánál figyelembe kell venni a szociális rendeletben foglaltakat, és be
kell csatolni a szükséges jövedelmi adatokat, igazolásokat. 
Tervek:  külterületi  ingatlanok  értékesítése,  MÁV-val  egyeztetés  „bakterház”  kert
karbantartása,  Ibolya  utcai  vízelvezetés,  pályázati  lehetőségek  vizsgálata,  csónakkikötő
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önkormányzati működtetése. Az Önkormányzat pályázatot nyújt be egy-két napon belül az
orvosi rendelő vizesblokkjának felújítására. Továbbá terveik között szerepel pályázat útján a
kerékpárút balatonrendesi szakaszának  megépítése, gyalogátkelőhelyek megvalósítása, illetve
a Kultúrház melletti területen pihenőpark kialakítása.

III. Közérdekű kérdések és javaslatok

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: van egy 2014-évi Balatonrendesi Újsága, amelyben a
Polgármester úr programját hirdette meg. Itt szerepel a közvilágítás korszerűsítése. Mi van
ezzel?

Fuchs Henrik, polgármester: folyamatban vannak ezzel kapcsolatban tárgyalások, mert az
utóbbi időben annyi helyen volt ezzel probléma. Ennek a korszerűsítésnek első feltétele az
volt, hogy a 2,7 ha-os ingatlan értékesítéséből valósulna meg. Sajnos ez az értékesítés nem
valósulhatott meg, mert a mai napig nem történt meg minden tulajdonos részéről a megosztási
vázrajz aláírása, ami ezt jelentős mértékben nehezíti. Már csak 2 fő nem írta alá, de ezzel még
nem megy előbbre az ügy, mert minden aláírásra szükség van. Tehát a korszerűsítést ebből
tervezték volna,  de vizsgálat  alatt  van annak a lehetősége,  hogy több év alatt  tudnák le a
fejlesztés  megvalósítását,  magyarul  ha  ugyanezt  az  áramdíjat  fizetnék kb.  10  évig,  akkor
elképzelhető valami olyasmi, hogy lecserélik a közvilágítási lámpákat LED-es lámpákra. Az
első  lehetőséggel  saját  pénzből  valósítanák  meg,  ami  azonnali  megtakarítást  jelentene  a
falunak. 
Az is megfontolandó, hogy fokozatosan valósítsák-e meg. Jelenleg nincs rá pályázat.

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: akkor nem fog megvalósulni. 

Fuchs Henrik, polgármester:  ezt azért  nem jelentené ki így,  nem tudhatják,  mert ha sor
kerülne  az  ingatlanértékesítésre,  annak  is  csak  akkor  van  értelme,  ha  olyan  befektetésbe
tudják fektetni, amely pénzt eredményez az Önkormányzat számára.

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: a 71-es főúton gyalogátkelőhely miért nem valósult
még meg? Erre nincs pályázat, vagy lehet egyáltalán pályázni? Elkészül? Nem készül?

Fuchs Henrik, polgármester: már többször érvényesítették az engedélyeket, legutóbb akkor
is egy pályázat alkalmával, amin sajnos nem nyertek. Jelenleg nem is rendelkeznek érvényes
engedéllyel. Előkészítve megvan a két gyalogátkelőhely helye, illetve a korábbi engedélyeket
felújítani talán nem jelentene akkora problémát. A legnagyobb probléma az, hogy jelen állás
szerint nincs olyan pályázat, amiből meg tudnák valósítani. 

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: akkor ez sem valósul meg? Ez már a második olyan
ígéret, ami ígéret maradt. Van olyan a programban, hogy a rendezvényeket továbbra is meg
kívánják tartani. Sajnos nagyon rossz példa volt az a bizonyos rétesfesztivál, ahol közölték
velük, hogy ez első két sor álljon fel, mert a meghívott vendégek oda fognak leülni. Ez milyen
falunap?

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  nem falunap  volt,  az,  amint  az  előbb  is  említette,  egy
rétesfesztivál volt. 
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Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  ez  az  említett  eset  az  a  bizonyos  program volt,  ami  a
falunappal összevonásra került, ami után másban is ugyanilyen keserű szájíz maradt. Ebből
kifolyólag tavaly már nem így került megrendezésre, viszont a támogatásra meg igény van,
mert megszűntek Balatonrendes bevételei. Már nincs szeméttelep, már nem ugyanaz a világ
van, mint az járta valaha. Most már minden fillérre szükség van. Ezért örültek annak, hogy
tavaly meg tudták rendezni olyan szinten a falunapot, amely egy színvonalas rendezvény volt.
Külön volt a rétessütés, a pörkölt főzés és a falunap. A rétesfesztivált egy vállalkozás rendezi,
aminek csak helyet adnak annak érdekében, hogy a rendezvényekre legyen sátor, mert nem
tudják kigazdálkodni a sátrat,  a műsort.  Örültek annak, hogy Balatonrendest keresték meg
ezzel a programmal és a hely biztosítása érdekében a más rendezvényekre megkapják a sátrat.
Sok  ember  eljött,  sokan  megfordultak  itt.  Tanulni  kell  mindenből,  az  első  rendezvény
tanulópénz volt, a második alkalommal már próbáltak odafigyelni. 

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő:  nagyon borzalmas volt,  hogy a balatonrendesieket
felállították akkor a helyükről. Akkor ez nem így volt meghirdetve. 

Fuchs Henrik, polgármester: a vállalkozó rosszul kommunikálta a programot. Az rétes- és
lakodalmas  fesztivál  volt,  amelyen  a  vendégeknek  lehetőséget  biztosítottak  arra,  hogy
megvásároljanak egy lakodalomban való részvételt. Azokon az ülőhelyeken voltak leültetve
azok a megjelentek,  akik ilyet  vásároltak.  Azért  kellett  a korábban ott  helyet  foglalóknak
felállniuk onnan. Ez 2014-ben történt, a tavalyi évben a rétes fesztivál és a falunap már külön
került megrendezésre, sőt még a pörkölt fesztivál is. Az idei évben is így lesz, a szokás szerint
Péter-Pál napon megrendezésre kerül a falunap, arra két hétre kerül megrendezésre a pörkölt
fesztivál és rá egy hétre a rétes- és lakodalmas fesztivál, amit már nem az Önkormányzat
rendez, csak helyet adnak neki. 

Gáspár Istvánné, lakossági részéről:  ami részéről a legfájóbb, a virágos falu arculatának a
megőrzése. Mindenről lehet beszélni, csak arról nem, hogy ez a falu virágos, meg szépek a
kertjei,  meg  az  út  menti  helyek  és  az  állomás  környéke.  Ezen  nagyon  nagyot  kellene
változtatni. Ha ez ember kérdés, akkor embert kell felvenni. Nem az asszonyoknak kellene
tolni a fűnyírót és a fűkaszát. Ide férfi kell és minél sürgősebben. Most is végigjárta a falut és
egy katasztrófa. A temető is rendetlen, sok helyen le van vágva, mert igyekeztek a lányok. Ha
ez  a  falu  így  néz  ki  a  közmeghallgatás  napján,  akkor  mi  lesz  itt  a  nyáron?  Ezeknek  a
dolgozóknak többet kellene odatenni. Nem szabadna ennyit látni a kisházban a dolgozókat.
Számtalanszor  elmegy előtte,  beköszön,  és  ők  onnan  visszaköszönnek.  Nem mondhatják,
hogy nem így van, mert ez nap, mint nap így van. Most nekiálltak kipucolni a rózsákat, most
gyönyörű szép, de egy hét múlva újra neki kellene állni kapirgálni, hogy ne legyen gyomos,
és akkor egy negyed óra alatt az egészet meg lehetne kapálni. Csak a nem akarásnak nyögés a
vége.  Azt megérti,  hogy ha nincs pénz,  akkor  nem tudnak korszerűsíteni,  de ez a munka
hozzáállás kérdése. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  azért  hirdetniük  kellene azt  is,  hogy azért  mindenki  egy
kicsit  figyelmesebb  legyen  a  saját  háza  táján.  Ha  végig  járta  a  falu,  akkor  biztosan
megfigyelte, hogy sajnálatos módon mindenki, mindent az önkormányzati dolgozóktól vár el.
Aki kirakja a háza elé a gallyakat, ágakat és ott hetelteti. Azt gondolja, hogy pl. Révfülöpön
sem vágják le senki háza előtt a füvet, mindenki maga vágja. A közterületekre jutna több idő,
ha nem kellene ekkora hatalmas utcákat nyírni. Ez így lett sajnos bevezetve. 

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: nem kellene órákat a kisházban üldögélni. 
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Kuti Istvánné, alpolgármester:  nem látja, hogy órákat ülnének ott a dolgozók. Bizonyára
látta Piroska a szép új sövénysort, és annak is örült. Ha több olyan harcképes férfi lenne itt a
lakosság körében, aki el tudna jönni dolgozni, akkor vélhetően nagyobb lenne itt a kínálat.
Sajnos egyre rosszabbul állnak,  és való igaz,  hogy a lányok, ami erejüktől  telik,  mindent
elvégeznek, és egy kicsit figyelmesebbnek kellene lennie a lakosságnak is, hogy szedje már
össze a kerítése előtt a sok mindent, amit kiszór, és ne mindent a lányoktól várjon el.  Ne
döglött kutyát kelljen a temetői konténerből kihalászniuk. Azt ki sem lehetne bírni, hogy 8
órában futkossanak a dolgozók az 50 fokos melegben, megbecsülni kell azokat az embereket,
akik tesznek ezért a faluért. Összefogást lehet sürgetni a lakosság részéről is, mert sehol még
egy ilyen nincs, hogy 8 méteres utakat vág az Önkormányzat a házak előtt. Végig lehet járni a
községeket, meg lehet kérdezni, ha ez nem lenne a dolguk, akkor több idő jutna a kapálásra.
Mindenképpen úgy gondolja, hogy adjanak annak hangot, hogy mindenki vágja a saját háza,
kapuja előtt a füvet, csináljon rendet. Ez nem egy akkora dolog, mindenki tudja, hogy mettől-
meddig  tart  az  udvara,  és  akkor  a  dolgozóknak  sokkal  több  idejük  marad  az  úgymond
közterületek rendben tartására. 

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: van egy könnyítés is, mert úgy tudja, hogy van egy
fűnyírótraktor, amit nem tudja, hogy miért nem használnak.  A temetőben is vannak olyan
egyenes részek, ahol lehetne használni. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: a traktor most éppen elromlott, javítás alatt áll. Nem viszik
el drága szervízbe, hanem megpróbálnak segítséget kérni olcsóbb szerelőktől.

Fuchs Henrik,  polgármester:  azt  azért  ne gondolja  senki,  hogy a fűnyírótraktor  megold
mindent.  Úgy gondolja,  hogy a dolgozók mindent  elkövetnek.  A környéken élőknek még
eszükbe jut megdicsérni őket, míg ezt a helyiektől nem kapják meg. A környéken élők érdekes
módon meg tudják dicséni a falut, a helyiek nem. Vannak, akik értékelni tudják ezt a munkát,
vannak, akik nem. Elhangzott olyan is, hogy szégyen a falu állapota, de ezt a maga részéről
nem így gondolja, ezzel nem ért egyet. Megköszöni az észrevételt, ahogy eddig is, ezután is
mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a falu rendben legyen. 

Gáspár  Istvánné,  lakossági  résztvevő: valószínűleg  a  közmeghallgatáson  is  többen
lennének, ha úgy, mint március 15-én és az összes rendezvényre minden házhoz eljuttatnák
szórólapot, hogy közmeghallgatás lesz, mert nem mindenki tud róla. 
Fuchs Henrik, polgármester: úgy gondolja, hogy akit érdekel, az eljött volna. 

Piros Zita, képviselő:  a hirdetőtáblára ki van helyezve. 

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő:  sokan nem járnak arra, és nem is tudják, ez nem
magyarázat. Ha március 15-re fontos, hogy itt legyen az emberek, akkor a közmeghallgatás
legalább annyira fontos, sőt. 

Fuchs Henrik, polgármester: a március 15-ei rendezvényen az üdülőtulajdonosok nagyobb
létszámban vesznek részt, mint az itt élő emberek. 

Schök Ferencné, lakossági résztvevő:  tavaly novemberben nyolcad magával beadvánnyal
éltek  a  temető  világításával  kapcsolatban.  Nem  nagyon  reménykedett  abban,  hogy  ilyen
hamar végére érnek az ügynek, de nagyon örülnek, mert már kb. 2 hete világít a lámpa. Ez a
napelemes megoldás nagyon jó. Annyira erős fénye van, nagyon jól bevilágít. Köszöni szépen
a többi aláíró nevében is. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester:  szintén  köszöni.  Ezt  a  megoldást  látták  a  legjobbnak,  a
legpraktikusabbnak és a legkisebb pénzből kivitelezhetőnek. Szeretnék majd folytatni, mert a
jövőben ott kialakításra kerülne egy parkoló, ami egyrészt a Horog utcának és a felső részen
történő világítást oldaná meg. Leginkább a téli időszakban, azoknak az embereknek, akik arra
közlekednek, okoz problémát. 

Kalász Istvánné, lakossági résztvevő:  ehhez kapcsolódóan elmondaná, hogy megkezdte a
gyűjtést, ahogy ígérte. Még csak hárman adakoztak, ez már 9.500.- Ft-ot jelent. A falunapkor,
meg a szüreti felvonuláskor továbbra is gyűjti az adományokat a temető közvilágításához. Az
Egyesület (NABE Balatonrendesi Csoportja) nevében gyűjt.

Fuchs Henrik, polgármester: köszöni szépen. 

Schök Ferencné, lakossági résztvevő: nyáron elég nagy a forgalom azon a szakaszon, tehát
jól bevilágítja az utat.  Az számára megdöbbentő, hogy milyen sokan járják a temetőben a
sírokat,  és  gondozzák a  sírhelyeket.  Ez egy ilyen falu,  ahol  ennek van kultúrája.  Nem is
gondolta volna. 
A fűnyírással kapcsolatban minden attól függ, hogy ki mikor megy, mert a fű 3-4 hét alatt nő
meg, attól függ, hogy mennyi eső esett. Ha akkor mennek a temető felé, amikor 2-3 napon
belül nyírják majd le, akkor gazos, ha meg holnapután mennek oda, akkor meg éppen le van
vágva. Úgy látja, hogy szépen le van nyírva a fű, persze van egy periódus, amikor kicsit
nagyobb.  A maga  részéről  pozitív  a  tapasztalata.  Most  volt  fent  Budapesten  a  Farkasréti
temetőben, ami úgymond egy szemétdomb volt. Ez itt egy csodálatos zöld, kakukkfű illatú
temető. 

Csabáné  Varga  Anikó,  képviselő: elmondaná,  hogy  óriási  nagy  problémát  okoz  a
dolgozóknak az is, hogy a sírok előtt be van ültetve különböző növényekkel, azon kívül pedig
a mindenszenteki gyertyák, mécsesek ott vannak hagyva, a fű benövi, és amikor rámennek a
fűnyíróval,  az tönkremegy, ha kaszálnak, akkor törik,  repülnek a darabok. Ezt valahogy a
temetői házirendbe be kellene venni, hogy távolítsa el mindenki a saját hozzátartozója sírjáról.
Bántani nem akarják, amikor nagy szél van, a koszorúkat is elhordja, nemhogy a mécseseket. 

Fuchs Henrik, polgármester:  itt valóban jellemzően gondozzák a sírokat, ezért is döntött
úgy az Önkormányzat, hogy a temetőben a sírhely újbóli megváltásáért nem kell fizetni, csak
egy bejelentést kell tenni. A terület alkalmas arra, hogy a későbbiekben a helyiek tudjanak
temetkezni,  az  Önkormányzatnak  pedig  nem  célja  ezekért  pénzt  beszedni.  Azért  sem
érvényesítettek  a  temetőrendeletben  olyant,  hogy a  temetést  végző  vállalkozótól  kérjenek
behajtási díjat, mert tudják, hogy ez úgy is a temettetőn csapódna le. 

Schök Ferencné, lakossági résztvevő: a megváltást hány évenként kell kérni?

Fuchs Henrik, polgármester: 25 évenként. 

Gelencsér Éva, lakossági résztvevő: volt szó a csónakkikötőről. Amíg rendezetlen ennek a
helyzete,  addig  is  milyen  feltételek  mellett  lehet  igénybe  venni  a  csónaktárolást?
Önkényesen? Díjért? 

Fuchs Henrik, polgármester:  erre elég nehéz válaszolni. Amióta ezzel szembesültek, hogy
az  a  civil  szervezet  a  továbbiakban  nem  tudja  üzemeltetni  a  csónakkikötőt,  azóta  az
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Önkormányzat folyamatosan azon van, hogy a közeljövőben ezzel kapcsolatban kívánnak is
egy megbeszélést összehívni, akik ott fizető helytulajdonosok voltak. Most már nagyjából azt
is látják, hogy ez mennyibe fog kerülni, mert azért itt mederhasználati díjat kell fizetni, illetve
ez azért költségekkel jár a továbbiakban is. Az biztos, hogy nem nyereségért kívánja ezt az
Önkormányzat  működtetni,  hanem csak  úgy,  hogy biztosítva  legyen  a  továbbiakban  is  a
balatonrendesi horgászok részére egy csónak tárolására alkalmas hely. Reméli, hogy ezt fönt
is  így  akarják  a  továbbiakban  is,  mert  ez  eddig  csak  egy  fennmaradási  engedéllyel
rendelkezett, de a Balatoni törvényben jegyezve van, hogy itt csónakkikötő van. Már igénybe
vették a BAHART segítségét is, mert az ő emberei készítették el erre korábban a terveket, az
alapján kerültek kialakításra a csónakhelyek. Ezt meg kell újítani újra. 1-2 héten belül talán
tudnak pontosat is mondani. 

Gelencsér  Éva,  lakossági  résztvevő: kérdezi,  hogy  történt-e  valami  előre  mozdulás  a
Panoráma utca ügyében? 

Fuchs  Henrik,  polgármester: nem  egyszerű  eset.  A  mai  nap  folyamán  beszélt  egy
ingatlantulajdonossal, akinek ott van ingatlana, hát nem lesz egyszerű, de valamit lépni kell.
Mint korábban Gelencsér Éva, most az Önkormányzat is megpróbálta beszélgetés alapján,
kompromisszumos megállapodás alapján megoldani, de ettől az ottani ingatlan tulajdonosok
elzárkóztak,  úgyhogy  a  közeljövőben  biztosan  olyan  fordulatot  vesz,  ami  nem  éppen
kellemes, de szükséges. Aki nem tudná, a Panoráma utcának kétszer olyan szélesnek kellene
lennie, mint amilyen jelenleg. Az Önkormányzat biztosan tenni fog lépéseket, de jelen állás
szerint nem mondhatja, hogy megoldott a probléma. A Katasztrófavédelem a mai helyszíni
bejáráson  látva  az  állapotokat,  biztosan  rövid  időn  belül  mondani  fog  valamit.
Valószínűsíthetően  az  érintett  ingatlantulajdonosok  ezzel  nem  fognak  egyetérteni,
bármennyire  is  úgy  gondolják,  hogy  nekik  igazuk  van,  hiszen  egy  önkormányzati  útból
használnak egy részt. 

Gelencsér Éva, lakossági résztvevő:  tudva levő, hogy önkormányzati területet elbirtokolni
nem lehet. Azért szenvedő alanya ennek, mert a területét kimérette, a terület határára kerítést
tett.  Nagyon  bosszantó,  hogy  amikor  nem  tartózkodik  itt,  akkor  ezidáig  már  négy
kerítésoszlopot kitörtek. Megcsináltatja újra, nem veszekedik senkikre, mert nem tudni, hogy
ki  volt  az,  nyilván  az,  akit  akadályozott  a  közlekedésben.  Felhívná  a  figyelmet,  hogy az
önkormányzati útba van beépítve egy villanyoszlop, amit talán az E-on-tól kellene kérni, hogy
vigye egy kicsit odébb, mert ez az oszlop is akadályozza a közlekedést. A villanyoszlopnak
nem akar nekimenni senki, ezért azt a megoldást választják, hogy kitörik a kerítésoszlopát. Ez
nem igazán  fair,  mert  a  kerítés  pontosan  a  határon  van.  Kéri  a  Jegyző  asszony hathatós
intézkedését a Polgármester úrral együtt, hogy ez ügyben már valami előrelépés történjen. 
Kérdezné még Jegyző asszonyt, mert évközben eladott egy autót, arra egész évre kivetették az
adót,  közben  vett  egy másik  autót,  aminek  meg részarányosan  kellett  kifizetni  az  adóját.
Akkor  ez  hogy  van?  Ha  elad,  akkor  egész  évre  kell  kifizetni,  ha  vesz,  akkor  meg
időarányosan?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: a helyben fizetendő adóknál mindig az a fő szabály, hogy mindig a
következő év január 1-től kell figyelembe venni a változást. Ha eladott egy autót, hiába adta el
márciusban, abban az évben sajnos még Ön fogja fizetni az adót, kivéve, ha úgy adja el, ha
leadja  egy  kereskedésnél,  olyankor  a  kereskedések  gyakran  kivonják  a  forgalomból,  és
értékesítés  utána  újra  forgalomba  helyezés  történik,  és  akkor  fizeti  az  új  tulajdonos.
Valószínűleg ami autót vásárolt,  vagy újólag helyezték vissza a forgalomba, vagy új autót
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vásárolt. Az autó első vagy újbóli forgalomba helyezésétől időarányosan kell megfizetni az
adót.

Kalász  Istvánné,  lakossági  résztvevő: egy  kéréssel  fordulna  Polgármester  úrhoz,  meg  a
Képviselő-testülethez az ügyben, mert szeretné,  ha rendezvények alkalmával és máskor is
megjelölnének vagy kinevezzenek egy személyt, aki a Kultúrházról gondoskodjon. Amikor a
kocsonya  főzéskor  merni  akarták  a  kocsonyát,  a  konyhában  egy  villany  sem  égett,  és
februárban 17.00 órakor sötét van. Burbács Zita dolgozó szabadidejében volt olyan kedves,
hogy átjött, és megszerelte a villanyt, ami nem volt kötelessége neki. Esetleg az a dolgozó, aki
megbíznak ezzel a feladattal, esetleg kapjon egy kis pénzecskét vagy valamit. 

Fuchs Henrik, polgármester:  meg tudják ezt oldani, kapjon egy kis pénzecskét attól, aki
éppen akkor rendezvényt tart. Ide mindenképpen csak a szabadidejében jöhet, hiszen hétvégén
vannak a rendezvények, és akkor a dolgozóknak általában szabadideje van. Úgy gondolja,
hogy ha az Önkormányzat  valakinek odaadja a helyet,  akkor vagy elfogadja,  hogy valaki
szívességből átjön, és kicseréli az égőt, vagy fizesse ki, hogy elvégezze a munkát. 

Kalász Istvánné, lakossági résztvevő:  akkor a civil szervezet tartozik a munkáért?

Fuchs Henrik, polgármester:  nem tartozik, de csodálkozik,  hogy számon van kérve,  ha
valaki szívességből átment. Annak meg kell köszönni, meg lehet neki hálálni. Valahogy meg
fogják oldani. Hétvégi rendezvényért csak szívességet kérhetnek, ha ezt meg akarják fizetni,
megfizethetik, de nem gondolja, hogy az Önkormányzat fizesse meg, de meg fogják minden
esetben oldani. 

Kalász Istvánné, lakossági résztvevő: például itt vannak a virágok, kell egy felelős személy,
hogy ki locsolja meg a virágokat. 

Fuchs Henrik, polgármester: ezt nem igazán érti,  de úgy érzi,  hogy ez inkább már csak
kukacoskodás. 

Gáspár  Istvánné,  lakossági  résztvevő:  kérdezi,  hogy  a  szemétszállításról  mit  tud  az
Önkormányzat, mert még nem kaptak csekkeket? Folyamatosan lesz-e szemétszállítás? Már
aggódik, mert már régen meg kellett volna kapni a csekkeket. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: annyit tud mondani, hogy át akart térni átutalásos rendszerre
a szemétdíj fizetését illetően, mivel bankot váltott, és az lett volna előnyösebb. Idén április 1-
től a szemétszállítók nem maguk számláznak, hanem központi számlázás van, de még nem
tudtak  eljutni  odáig,  hogy  csekket  küldjenek.  Jelenleg  még  nem  tudta  módosítani,  hogy
átutalásról  menjen.  A szemétszállítás  működik,  csak  a  számlázás  nem Tapolcán  történik.
Központilag történik a számlázás, de vélhetően még nem bírják magukat utolérni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: azért  mondják a TV-ben,  hogy 100 önkormányzatnál nem fog
működni, mert úgy nézne ki, hogy létrejött egy országos központ, aki kiszámlázza a szállítást,
beszedi a pénzt, és utána tovább adja a szolgáltatóknak. Mivel nem indult el időben ez az
egész  számlázás,  nem szedtek  be  díjat,  nem tudtak  mit  átadni  a  szolgáltatóknak,  ezért  a
sajtóból arról lehet értesülni, hogy bizonyos szolgáltatók már a tönkremenés szélén állnak. 

Fuchs Henrik, polgármester: most már úgy áll a dolog, hogy a többségében önkormányzati
és  állami  tulajdonban lévő szolgáltatók  végezhetnek csak  ilyen  szolgáltatást  és  úgymond,
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most állami lesz a számlázás. Az az önkormányzat, aki nem bírja el anyagilag és továbbra is
fenntartja  ezeket  a  cégeket,  ott  van  a  legnagyobb  probléma.  Tapolcán  az  Önkormányzat
résztulajdonos a szolgáltatóban. Elvileg most annyiban alakul át a rendszer, hogy központi
számlázás lesz, aztán, hogy a későbbiekben a díjakra hogyan hat, az egy más kérdés. 
A  Balaton-parton,  ahol  elindul  az  idegenforgalmi  szezon,  háromszorosára  növekszik
mindenhol  a  jelenlévő  emberek  létszáma,  megnövekszik  a  szemét  mennyiség  is.  Itt  a
településen is észreveszik a nyári forgalomban.

Schök  Ferencné,  lakossági  résztvevő:  kérdezi,  hogy a  vízelvezető  árkok  tisztítása,
karbantartása kihez tartozik?

Fuchs  Henrik,  polgármester: sajnos  már  nagyon  kevés  vízelvezető  árok  működik  a
településen. Főleg a 71-es út mellett lévő, ahol korábban magánterületeken keresztül ment egy
vízelvezető árok, ami földhivatalilag nincs feltüntetve. Már van, aki el is tüntette ezt az árkot,
így  az  feljebb  azonnal  problémát  okoz.  Egyrészt  az  is  problémát  okoz,  hogy  a  Balaton
vízállása majdnem ugyanaz a szint, mint annak idején ezek a vízelvezető árkok épültek. Az
Ibolya utca legvégén van egy vasúti áteresz, ami átengedné a Balaton irányába a vizet, de
ezzel kapcsolatban is kellene a MÁV-val beszélni. 

Schök Ferencné, lakossági résztvevő: a fenti részre gondol. A Templom lépcsőtől átment a
temetőn, ott volt egy áteresz is, amelynek csak egy mélyedése van már csak meg, ott bemegy
a házak között,  és ott megvan a kerítést is. Ez a nyaralójuk végében van, amit igyekeztek
mindig rendben tartani. Most már olyan vastag fák nőttek ki ott, sok helyen kövekkel van tele,
hogy valamilyen segítség kellene.  

Fuchs Henrik, polgármester: ez a Temető alatt végig elhúzódó. Az alsó fele az vízelvezető
árok, ott még érvényesíti az Építéshatóság is, hogy nem enged ingatlanösszevásárlást, azt ott
fenn kell tartani, a felső rész különben egy út, nem gyalog út, hanem egy teljes szélességű
útnak kellene lennie.  Ha ez egy nagyobb fa kitisztítás lenne,  akkor az inkább az őszi-téli
időszakban lesz megoldható. 

Schök Ferencné, lakossági résztvevő:  a tűzgyújtási tilalomra rátérve mellbevágóan hatott,
hogy ősztől tavaszig lehet, tavasztól őszig pedig nem. 

Fuchs Henrik, polgármester: országos rendelet szerint elvileg semmikor, a balatonrendesi
helyi  rendelet  annyiban  biztosít  egy  kis  lehetőséget,  hogy  az  ősztől  tavaszig  terjedő
időszakban  lehet.  Az  országos  rendelet  szerint  belterületen  nem  lehet  tüzet  gyújtani,
külterületen pedig úgy lehet, hogy 10 nappal előtte a Katasztrófavédelemi Hatóságnak be van
jelentve  3.000.-  Ft-os  illetékbélyeggel  ellátott  beadványon,  megjelölve  még  plusz  napot
rosszidő  esetén.  Erre  valószínűleg  a  jövőben  nagyobb  figyelmet  is  fog  fordítani  a
Katasztrófavédelem, hogy ez valóban így is legyen. Nagyon sok olyan település van, ahol
ilyen lehetőséget sem biztosítanak, mint Balatonrendesen. 

Schök Ferencné, lakossági résztvevő: most a közelmúltban hívattak egy kosaras autót, aki
bizony nagy összegért levágta a fák magasan lévő részeit, amelyek balesetveszélyesek voltak.
Ez márciusban történt, nem tudott erről a rendeletről, ezért a ház előtti üres területre tetette a
nyesedéket. Mivel akkor még nyers volt a fa, most már megszáradt, viszont most hallotta,
hogy már nem lehet elégetni. 
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Fuchs  Henrik,  polgármester:  annak  idején,  amikor  létrejött  ez  a  158  településből  álló
konzorcium, a hulladékszállításra minden ígéret volt,  olyan ígéret volt,  hogy mérni fogják
mindenki hulladékát, és csak az alapján kell majd ténylegesen fizetni. Sajnos nagyon hamar
szembesültek  azzal,  hogy  ez  nem  így  van.  Vannak  olyan  önkormányzatok,  akik  tudják
biztosítani,  mert  van a  tulajdonukban egy ilyen zöldhulladékkezelő,  és megengedik az ott
élőknek,  hogy egy bizonyos  mennyiséget  beszállítsanak  ingyenesen.  Ezt  Balatonrendesen
addig  tudták  biztosítani,  amíg  itt  volt  a  hulladéklerakó,  sajnos  ma  már  nincs.  Próbálnak
megoldást találni, de sajnos az Önkormányzat is megpróbálja abban az időszakban elégetni,
amikor is a rendelet erre lehetőséget biztosít. Ez egy nagyon nagy probléma mindenhol, de
egyelőre nem látják rá a megoldást. Az Önkormányzat részére pályázati forrásából egy nem
túl nagy teljesítményű benzinmotoros ágdarálót szeretnének beszerezni, ez még folyamatban
van. Egy igazán komoly gép, az drága. Ha össze tudnák gyűjteni egy helyre egy nagyobb
mennyiséget, akkor talán találnának rá egy vállalkozót, aki ledarálja. Ahhoz, hogy ez ingyenes
legyen,  ahhoz  viszont  nagy  mennyiség  kellene.  De  nem  tudják  hova  elhelyezni.  A
Környezetvédelmi Hatóság meg nem engedi meg, hogy a rekultivált területre elhelyezzen az
Önkormányzat  ilyet,  akárcsak  ideiglenes  jelleggel  is.  De  mindenképpen  erre  valami
megoldást kell keresni, bár úgy gondolja, hogy a hulladékszolgáltatónak ezt biztosítania is
kellene, hiszen nem viszi el lakossági hulladékként, akkor biztosítsa más módon. 

Gáspár Istvánné, lakossági résztvevő: nem lehet pályázni komposztálóra? Sok helyen halott
már róla. 

Kuti Istvánné, alpolgármester: volt már itt komposztálóra pályázat. 

Csabáné  Varga  Anikó,  képviselő:  Badacsonytomajra,  illetve  Tapolcára  kellett  elmenni,
meghallgatni azt a fórumot, ki volt plakátolva. Kb. 2-3 éve használja otthon, minden család 1
komposztálót kaphatott. 

Fuchs  Henrik,  polgármester:  úgy kezdődött,  hogy mindenki  fog  kapni,  aztán  végül  azt
mondták, hogy csak minden állandó lakos fog kapni 2 db-ot, aztán az sem lett igaz. Ugyanezt
érzékelik a házhoz menő szelektív gyűjtésnél, vannak települések, ahol az állandó lakosok
kukát kapnak, az üdülőingatlannal rendelkezők zsákot kapnak, Balatonrendes esetében csak
zsákot adnak, az üdülő meg vigye a szelektív gyűjtőkbe. Sokféle probléma vetődik fel, ezeket
már  jelezte  a  badacsonytomaji  polgármester  úrnak,  mert  ő  benne  van  az  Ellenőrző
Bizottságban, aki azt mondta, hogy képviselni fogja a konzorcium felé. Ezek valóban komoly
problémát jelentenek. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a hulladékgazdálkodó cégek
hónapok óta ott állnak és nem kapnak a szolgáltatásokért fejében semmit. 

Ha nincs több kérdés megköszöni az észrevételeket és a megjelenést.  Azon vannak, hogy
lehetőségeikhez  képest  a  legjobban vigyék a  települést.  A  közmeghallgatást  15:33  órakor
bezárta. 

Kmft.

           Fuchs Henrik                                                                              Dr. Szabó Tímea          
           polgármester                                                                                         jegyző
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