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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 21-én 
               8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonrendes Község Kultúrház nagyterme (8255 Balatonrendes, Fő utca 1.)

Jelen vannak: Lenner István polgármester
 Csabáné Varga Anikó képviselő

  Kuti Istvánné képviselő 
  Péringer Martina képviselő 
             Schöck Ferencné képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Szabó Tímea jegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző                   
Poórné Takács Lilla pénzügyi ügyintéző 

A jegyzőkönyvet készítette: 
Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 7 fő

Lenner  István,  polgármester: Tisztelettel  köszönt  mindenkit  a  2019.  november  21-i  testületi
ülésükön, megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 fővel jelen van. Így az ülést
megnyitja.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, felolvassa azokat.

Most érkezett egy beadvány, amit ha elfogadnak, akkor meg tudják tárgyalni ezt is, ezt a Csőkör
Éva írta, a Horog utcának az átminősítése ügyében. Nem tudja, hogy elfogadják-e ezt?
 
dr.  Szabó Tímea jegyző: Több téma is  felmerült,  így azt  javasolja,  hogy legyen egy „Vegyes
ügyek”  napirendi  pont,  utolsónak,  és  azon  belül  ezt  is,  illetve  az  egyéb  felmerő  kérdéseket  is
megbeszélik.

Lenner István, polgármester: Rendben.  Megkérdezi, hogy megszavazzák-e a napirend pontokat,
az említett kiegészítéssel?

Aki igen, kéri, kézfeltartással jelezze.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

116/2019. (XI. 21.) HATÁROZATA

A 2019. november 21. napján megtartott alakuló ülés napirendjének elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  november  21-i  nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1. Balatonrendes Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II.27.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

2. Balatonrendes község településrendezési eszközeinek módosításával 
kapcsolatos polgármesteri felhatalmazás
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

3. A szociális tűzifa juttatásról szóló 7/2019. (X.04.) önkormányzati 
rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

4. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

5. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

6. 2020. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

7. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

9. Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

10. „Mindenki Karácsonya” ünnepség időpontjának módosítása
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

11. Vegyes ügyek
Előterjesztő: Lenner István, polgármester

Lenner  István,  polgármester:  A napirend  megtárgyalása  előtt,  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről következik.
Gondolja, hogy ezt mindenki elolvasta a Képviselő-testület testület részéről.

Ismerteti, felolvassa a lejárt idejű határozatokat.

Felteszi a kérdést, hogy a lejárt idejű határozatokról szóló jelentést elfogadják-e?

Kuti Istvánné, képviselő: Azt szeretné megkérdezni polgármester úrtól, hogy a 114/2019. (10.29.)
értelmében 5 igen szavazattal polgármester urat delegálta a testület a kistérségi társulásba, és úgy
informálódtak, hogy ezen nem vett részt. Tudhatnák-e hogy miért?
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Lenner István, polgármester: Alpolgármester asszony vett részt.

Kuti Istvánné, képviselő: Akkor ő fog erről beszámolni? 

Lenner  István,  polgármester: Gondolja,  hogy  megkérheti  Schöck  Ferencné  alpolgármester
asszonyt, hogy erről beszámoljon.

Kuti  Istvánné,  képviselő: Köszöni  szépen,  akkor  sorra  kerül  majd  úgy is,  és  akkor  várják  a
beszámolót. Ezek szerint akkor akadályoztatva volt a polgármester úr?

Lenner István, polgármester: Akár.

Kuti Istvánné, képviselő: Tessék?

Lenner István, polgármester: Igen.

Kuti Istvánné, képviselő: Jó, köszöni szépen.

Lenner István, polgármester: Akkor megszavazzák, ezt a határozatot?

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Lenner István, polgármester:  Felteszi szavazásra, hogy eltudjuk-e így fogadni ezt a lejárt idejű
határozatokról szóló jelentést? Kéri, kézfeltartással szavazzanak.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

117/2019. (XI.21.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Balatonrendes  Önkormányzat  2019.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2019.  (II.27.)  rendelet
módosítása

Lenner István, polgármester: Ismerteti, felolvassa a költségvetés módosításának előterjesztését.

Kuti Istvánné, képviselő: Itt is lenne egy kérdése polgármester úrhoz. Az előbb olvasta fel, hogy a
közművelődési  érdekeltségnövelő  pályázaton  nyert  az  önkormányzat  192.000,-  Ft-ot.  Gondolja,
hogy tisztában van vele, hogy milyen pályázatot nyújtott be – augusztus 18-án lett elfogadva – az
önkormányzat  és  minek  után  így  csökkent  a  költség,  lenne-e  szíves  nyilatkozni,  hogy  ezt  a
192.000,- Ft-ot mire fogja felhasználni az önkormányzat? Mert többféle pályázatot adott akkor be.
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Lenner István, polgármester:  Gondolja, hogy akkor Erzsike biztosan tudja, hogy ez a pályázat
miről szól.

Kuti Istvánné, képviselő: Ő a polgármester, de nagyon szívesen elmondja, hogy ha érdekli.

Lenner István, polgármester: Itt van. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton, itt van, igen.

Kuti Istvánné, képviselő: Ezt is megnézhették volna már idáig. 865.165 Ft-ot.

Lenner István, polgármester: Igen, és 115.000,- Ft-os volt az önrész, és a maradékra pályázott az
önkormányzat.

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, és akkor mi lesz ebből? Lehet tudni, hogy mit fognak ebből venni?

Lenner István, polgármester:  Azt fognak venni, amit megterveztek. Egy ilyen művelődési célú,
egyébként megvan róla  a  papír.  Azt hiszi,  hogy mindenféle fejlesztésre költhetik,  ami mondjuk
számítógéppel kapcsolatos, mivel úgy tudja, hogy számítógépre volt beadva a pályázat, laptopra.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem, elmondja polgármester úrnak, hogy a pályázat az egy projektor,
egy laptop és egy kivetítőre volt benyújtva.

Lenner István, polgármester: Most mondta, hogy egy laptop. Igen?
 
Kuti Istvánné, képviselő: Azért is kérdezi, hogy mi fog ebbe beleférni? Mire fogják így költeni?

Lenner István, polgármester:  Mivel,  hogy nem kapták meg a teljes támogatási  összeget,  amit
kértek, így csak 192.000,- Ft-ot adtak meg.

Kuti Istvánné, képviselő:  Ezt ki kell pótolniuk, ha megkapják, ha nem, azt tudja a polgármester
úr?

Lenner István, polgármester: Nem, hát valószínű, hogy nem fognak venni rajta projektort. Vagy
nem tudja, hogy mire gondol most képviselő asszony? 

Kuti Istvánné, képviselő: Erre gondolt igen. 

Lenner  István,  polgármester:  Úgy  gondolja,  hogy  192.000,-  Ft-ot  kaptak  a  115.000,-  Ft-os
önrészükhöz,  ez  ugye  307  ezer  forint.  Na  most  ebből  a  307.000,-  Ft-ból  tudnak  gazdálkodni
természetesen,  amit  úgy gondolja,  hogy megkérdezhetik  itt  a  pénzügyes  előadókat,  ők  például
tudnak  erről  a  dologról.  Ő  úgy  gondolta,  hogy  amire  lehet  a  pályázati  kiíráson  belül,  tehát
számítógép vásárlásra fogják költeni. 

Kuti Istvánné, képviselő: Akkor projektor nem lesz?

Lenner István,  polgármester:  Hát  igen,  ha  csak  Erzsike  nem talál  307.000 Ft-tért  projektort,
számítógépet, meg minden egyebet, ami rajta van még a pályázaton benyújtott anyagban.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Köszöni,  erre  lett  volna  csak  kíváncsi,  mert  nagyon  erős  igények
merültek fel a projektorral kapcsolatban, azért kérdezte, hogy esetlegesen lesz-e belőle valami.

Lenner István, polgármester: Őt soha, senki nem kereste meg a projektorral kapcsolatosan. 
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Kuti Istvánné, képviselő:  A Nők a Balatonért Egyesület balatonrendesi csoportja szeretett volna
mindenképpen projektort. Schöck Ferencné képviselőhöz fordul a kérdéssel, hogy nem így volt?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Ők kértek projektort. 

(többen beszélnek egyszerre, a hangfelvétel értelmezhetetlen)

Kuti Istvánné, képviselő:  Igen, ezért lett volna nagyon jó, hogy ha most megvették volna, ezért
gondolta, hogy beszélnek róla. Mert azt gondolja, hogy egy civil szervezetet is érintett volna.

Lenner István, polgármester: Igen biztos, de hát 307.000 Ft-tért nem fognak projektort kapni. De,
ha Erzsike utána jár, akkor megköszöni ezt. 

Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen, mindennek utána fog járni, amiben a polgármester úr az
ő munkájára igényt tart. A programját átadja neki, ahogy megbeszélték.

Lenner István, polgármester: Át is fogja adni, mindenképpen.

Kuti Istvánné, képviselő: Jó, és amiben kéri a segítségét biztos, hogy támogatni fogja. 

Lenner István, polgármester: Köszöni szépen.

dr. Szabó Tímea, jegyző: A pályázaton való részvételről volt határozat, testületi határozat.

Lenner István, polgármester: Tudja, olvasta.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Arról is, hogy mire költik, tehát hogy ha majd másra szeretnék, akkor
arról majd megint kellene határozatot hozni. 

Lenner István, polgármester: Ezt megbeszélték a Lillával, de akkor már mondhat néhány szót ő is
erről. 

Poórné Takács Lilla, pénzügyi ügyintéző: Igen, a kormányhivatallal beszélt ez ügyben, mert nem
kapott annyi összeget az önkormányzat, mint amire számított. Akkor felhívta ott a hölgyet, hogy
mennyiben térhetnek el,  és azt mondta a hölgy, hogy mivel számítógép szerepel benne,  ezért  a
számítógép beletartozik ebbe a csoportba, ezért arra el lehet költeni. Annyi, hogy az elszámolásnál
nekik jelezni kell, hogy mennyi módosítás történt, hogy nem laptop, hanem akkor számítógép. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: De mivel a testület annak idején hozott erről döntést, vélhetően arról is,
hogy mire költi, akkor ha majd meg lesz már ez véglegesen, hogy mire szeretné, akkor módosítani
kell majd azt a döntést. 

Lenner  István,  polgármester:  Igen.  Egyébként  le  van  írva  ebbe  a  támogatói  papírba,  amit
megkaptak  –  gondolja,  hogy  akkor  ezt  olvasták  –,  hogy  mi  az,  amire  nem  költhetik.  Tehát
számítógépre mindenképpen költhetik.

Kuti Istvánné, képviselő: Azokat hova szánták?

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy a kultúrházban talán 2 db számítógép van, ami
működik, az egyik a Kővágóörsi Közös Jegyzőségé. Úgy gondolja, hogy számítógépet szeretnének
belőle vásárolni majd, de akkor ezt majd megbeszélik. Úgy tudja, hogy 2020. december 31-ig lehet
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ezt a pénzt felhasználni.

Kéri a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelettervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Kéri, kézfeltartással szavazzanak.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -
TESTÜLETÉNEK

9/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 
2/2019. (II.27) önkormányzati rendelete módosításáról

dr. Szabó Tímea, jegyző: Az előterjesztésben szerepelt egy rendelet-tervezet és a legvégén van egy
határozati javaslat, A rendelet most elfogadták, a határozat a tájékoztatási kötelezettségről szól.

Lenner István, polgármester: Ismerteti a tájékoztatási kötelezettségről szóló határozat javaslatot.
Kéri, aki el tudja fogadni, az előterjesztés szerinti határozat javaslatot, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -
 TESTÜLETÉNEK

118/2019.(XI.21.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés módosításához
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.  Balatonrendes  község  településrendezési  eszközeinek  módosításával  kapcsolatos
polgármesteri felhatalmazás

Lenner István, polgármester: Ismerteti, felolvassa az előterjesztést. 
A szerződés tervezet kiosztásra került.  

Kuti Istvánné, képviselő: Volt egy bejárás a napokban, polgármester urat kérdezi, hogy ezt jól
tudja-e? Valamint, hogy tájékoztatná-e erről őket is? Mert előzetesen nem kaptak.

Lenner István, polgármester: Természetesen, hogy tájékoztatja őket. Ők sem kaptak, illetve, hogy
csak a helyet kérték tőlük, de gondolja, hogy akkor ezt tudja.
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Kuti  Istvánné,  képviselő:  Nem.  Nem  tudja,  pont  amiatt  hozza  szóba,  akkor  ezek  szerint
polgármester úrék sem lettek tájékoztatva?

Lenner István, polgármester:  Nem, igazából nem kaptak semmiféle értesítést,  legalábbis erről.
Annyiról volt, hogy ők 10 óra fél 11 környékére kértek tőlük itt egy pár darab asztalt egy pár darab
székkel 8-10 főre. Ez így történt ez a dolog, és akkor megjelentek a vasút részéről, megjelentek a
Veszprém Terv részéről, és úgy esett ide ő is, ez így történt.

Kuti Istvánné, képviselő: Volt a lakosság részéről is ügyfél bejelentkezve a bejárásra?

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Igen volt.

Kuti Istvánné, képviselő: Daróczi Attila urat kérdezi, hogy bejelentkezett-e külön?

Daróczi Attila, lakossági résztvevő:  Igen persze. Mikor meghallotta a NISZ-től, hogy lesz ez az
összejövetel, és hogy senkit nem értesítettek ki.

Kuti Istvánné, képviselő: Csak Daróczi urat?

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Nem, ő érdeklődött, és arra kapta a NISZ-től azt a választ,
hogy lesz reggel 10-11 óra magasságában egy ilyen összejövetel, és mint érintett fogta magát, és
csatlakozott.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Helyes,  persze,  gondolja,  hogy  többen  is  csatlakoztak  volna,  ha
tájékoztattak volna mást is, ha tudtak róla, ezért csodálkozik rajta, hogy ez ilyen módszerrel történt.

Lenner István, polgármester: Sajnos ezzel szembesültek ők is.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Más  rendezte,  más  szervezte,  őket  kellene  esetleg  ezzel
kapcsolatban megkérdezni.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Amikor kimentek a helyszínre, akkor azt egyeztette, hogy még
a tervezőt is meglepte, hogy az ő általa tervezett Bringakör becsatlakozással a vasúti átjáró helyére,
az pont ott a vízáteresznél történik. Ott a vízáteresznél mondta, hogy az pedig nagyon fontos, és
hogy  majd  egy  kis  hidacskát  kell  majd  tervezni  oda,  a  helyére.  Azt  mondta,  hogy  hát  majd
betemetik,  mire  ő  mondta,  hogy ez  ellen  ő  tiltakozik,  mert  azt  az  alsó  részt,  mindig  minden
közmeghallgatáson arról szól ugye a történet, hogy áznak a házak egy nagyobb esőnél, azt akkor
teljes elláposodás fogja most követni, hogy ha azt ott betemetik. Sőt jelezte feléjük két áteresznek a
rendszeres  tisztítását,  vagy  ha  szükséges,  akkor  a  kimélyítését,  bővítését  vagy  rendbehozatalát
kérné, mert arról szól minden testületi ülésen a hozzászólás, hogy áznak a házak. Ha a bringa út
miatt még be is temetik az egyik vízátereszt, akkor ott tragédia lesz.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Volt a tervezők részéről válasz a javaslatra?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Nem úgy látta, nem, de azért azt írásba kellene foglalni, hogy
az az áteresz,  ami megdöbbentette,  és újdonság erejével hatott  a számukra,  ami ott  van,  ahol a
Pálköve tábla van, és ott van a vasúti síneken az átjárás tervezve, közvetlenül mellette van, nincsen
2 méter, vagy 3 méter. Nem érti, hogy ott minek kell oda egyébként.

Lenner István, polgármester: A bringa út átjön a síneken és akkor a sínek alatt van egy áteresz,
ami innét levezeti a csapadék vizet, onnan fentről végig, itt átmegy a 71-es alatt végig a telkeken és
ott kellene, hogy kifolyjon. Igazándiból a MÁV sem nagyon takarítja ezt a dolgot, szerinte, aki ott
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volt, az most láthatta először talán ezt a dolgot.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Volt takarítva többször is, csak az a baj, hogy a Balaton vízszint
magasabb, mint az a terület, és akkor visszafelé folyik a víz.

Lenner István, polgármester:  Nem az önkormányzat részéről beszél, hanem itt a vasútnak kell
takarítania, mert a sínpálya alatt fekszik. 

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Igen, de az önkormányzat takarította többször is.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Igen,  tehát  a  vasútnak  kellene,  ettől  függetlenül  az  önkormányzat
többször is takarította. Készült jegyzőkönyv ezen a bejáráson? Hogy esetleg jegyzőkönyvbe vették,
amit mond az alpolgármester asszony?

Lenner István,  polgármester:  Nem hiszi.  Ezt  nem tudja,  kint  a  helyszínen  beszéltek  erről  a
dologról,  ott  szerinte  már  senkinél  nem volt  semmi.  Igazándiból  arról  beszéltek,  hogy milyen
biztonsági berendezésekkel kell átlátni az átkelést a vasúti síneken. Ennyi. Azt, hogy teli sorompó
legyen, vagy feles sorompó legyen, villogóval, szemaforral,  az önkormányzatnak annyi költsége
van ebből az egész dologból, hogy azt mondták, hogy a világítást nekik kell megoldani.

dr. Szabó Tímea, jegyző: A bringaút világítását?

Lenner István, polgármester: A bringa út ahogy átmegy a vasúti sínpályán, azt kell nekik állítólag
megoldani. Ennyit mondtak. Ennyi hangzott el.

Kuti Istvánné, képviselő: Az nem kevés, az átkelő.

Lenner István, polgármester: Az átkelőt kell megvilágítani, ahol a bringaút át fog menni a vasúti
sínpályán, azt a részt, igen. 

Daróczi Attila,  lakossági résztvevő: A külterületeken húzódó kerékpárutakra jogszabály szerint
nem kell világítás. Égererdőben, mocsáron... olyan helyeken értelmetlen, hogy oda kerékpárutakra
van szükség, de ha lesz olyan kedves és az áteresszel kapcsolatban, ezt  annak idején 90 cm-es
balatoni  víz  állt  meg  ott.  A Pálköve  táblától  nagyjából  még  a  Balaton  felé  csordogál,  de  a
vasútállomás kertjének a végében, a másik áteresz már a 90 cm-es vízállásnál is visszafelé folyt. Na
most, akik itt voltak a MÁV részéről, a NISZ részéről, a tervezők részéről, ők most jelen esetben
csak  az  átjárót  álmodták  meg,  hogy  azt  hogyan  szeretnék  csinálni,  milyen  biztonsági
berendezésekkel,  fénysorompóval,  a  vonatokon elhelyezett  valamilyen szerkezet  fogja majd  azt
bekapcsolni.  Mert  ahhoz  külön  áramforrást  kell  biztosítani.  viszont  tudja  a  jegyzőnő,  hogy  a
Balaton állandó vízszintjét, azt olyan 120-130 cm-re akarják/fogják emelni. Tehát az az alsó sor
katasztrofális helyzetben van. Egy nagyobb eső után a pincékben áll a víz. Ez örökzöld probléma
volt, de a MÁV-osok azt mondták, hogy sajnos ez nem hozzájuk tartozik, mert ők most csak az
átjárót és szűk környékét óhajtják rendbe tenni. A nyomvonallal kapcsolatban javasolja megkeresni
Veszprémet,  valamint  a  NISZ-t.  Ha  telefonszámok  kellenek,  tud  majd  adni.  Tudniillik  odafönt
fogalmuk sincs  ilyen  apróságokról,  mert  itt  jönnek a munkagépek,  szépen legyalulják,  beteszik
teljesen értelmetlen módon a nemzeti park szakvéleményét, amikor kérték partnerként a nyomvonal
utólagos kijelölését, azt figyelembe sem vették. Ő kérte, hogy legyenek kedvesek megnevezni a
MÁV részéről, aki ezt a döntést is hozta. Arra hivatkoztak, hogy nekik nincs módjuk, lehetőségük
ezt kiadni, ő pedig mondta, hogy de hát nem államtitokról van szó. Csak hogy kinél reklamáljon az
ember. Tudniillik sokkal racionálisabb, és sokkal olcsóbb megoldás is lett volna, mert bármilyen
furcsa itt nem 2 egyéni telektulajdonosáról van szó, itt valószínűleg több tulajdonos érintett ebben a
dologban, és lesöpörték a nemzeti park szakvéleményét, ezért ő kérdezte, hogy most minek hívták
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össze megint értelmetlenül ezt az összejövetelt, bejárást, egyebeket, mire a srác közölte „azért, mert
jogszabály erről így rendelkezik”. Csak akkor mi értelme volt, ha pont azt nem veszik figyelembe,
aki ért hozzá. Ezt nem kell bővebben kifejteni ugye?

Lenner István, polgármester: Nem.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ennyi. 120-as vízállás van, és visszafelé jön a Balaton. Ez
ellen a MÁV kell,  hogy tegyen, mert az ő területük.  Utána ki lehet az árkot pucolni,  az erdőn
keresztül is egy darabig, de akkor még több víz jön visszafelé. 

Lenner István, polgármester: Köszöni szépen akkor a tájékoztatást.

Kuti Istvánné, képviselő: Még csak annyit szeretne megkérdezni, hogy ugye itt kisajátítások is
fognak most történni? 

Lenner István, polgármester: Így van.

Kuti  Istvánné, képviselő: Vélhetően magához az önkormányzathoz is  fognak befutni  kérdések
ezzel kapcsolatban a telektulajdonosoktól, mert ez teljesen logikus. Ebben az esetben ezt majd hogy
fogják megoldani, kihez forduljanak? Milyen felvilágosítást adhatnak nekik, mert mindenkit meg
fognak keresni ebben az ügyben az érintett területtulajdonosok. Itt kérdezné a jegyző asszonyt, és a
polgármester urat, hogy ezt így meg tudnák-e beszélni, mert ezt mindannyiójuktól fogják kérdezni. 

Lenner István, polgármester: Ezt a Veszprém Terv képviseli.

Kuti Istvánné, képviselő: Azt tudja, ők csinálják igen.

Lenner  István,  polgármester:  Akkor  jó,  igazándiból  a  Kiss  Tiborral  (a  Hivatal  műszaki
ügyintézője)  beszélt  erről  a  dologról,  ő  sem tud  még  erről  semmit  mondani,  mivel,  hogy nem
közöltek még semmiféle dolgot ezzel az anyagi résszel, hogy hogyan fog történni ez a kisajátítás.
Ennyit tudna mondani jelen pillanatban.

Kuti Istvánné, képviselő: Rendben csak az ő ajtajukon fognak kopogtatni.

Lenner István, polgármester: Így van, így van ezt is előadták ezt a történetet, amikor itt voltak, és
erre sem érkezett válasz ugyanúgy.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, mert ugye a kisajátítást, azt nem az önkormányzat fogja végezni, de
valóban az önkormányzat van helyben. 
 
Kuti Istvánné, képviselő: Azért mondja, hogy ezt tisztázni kell.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Kuti  Istvánné  képviselő  asszonyt  szólítja  meg,  hogy  ő
szívesen elmagyarázza.

Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen, nagyon kedvesnek tartja, nem arról van szó, nem az ő
ajtaján fognak kopogtatni magyarázatért,  hanem a képviselők,  a polgármester úr és a jegyzőség
ajtaján fognak kopogtatni  az érdeklődők.  Ezért  szeretné,  ha kialakulna egy egységes  vélemény,
hogy hova, kihez küldjék, ki a kompetens személy, aki ezzel foglalkozik.

Lenner  István,  polgármester:  Veszprém  Terv.  Köszöni  szépen.  Van  még  valakinek  ehhez
hozzászólása esetleg?
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Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen, részéről ennyi lett volna, ez volt érdekes.

(más hozzászólás nem hangzott el)

Lenner István, polgármester: Felolvassa a határozatjavaslatot.
Megkérdezi, hogy elfogadják-e ezt, hogy aláírja a szerződést. Megbízzák vele?

Kuti Istvánné, képviselő: Ezeket a kiegészítőket beleteszik az átereszekkel kapcsolatban, vagy ez
marad?  Mert  ezt,  mint  előterjesztés  terjesztette  elő  alpolgármester  asszony,  nem?  Vagy legyen
kedves elmondani, hogy hogyan szeretné.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Szeretné  kérni,  hogy  legyen  ez  a  kiegészítés  ennél  a
szavazásnál, hogy emeljék bele az áteresznek a megtartását. A második áteresznek a megtartását.
Mert, ahogy mondta ott elhangzott, hogy annak az áthidalása (híddal) az nincs a tervekben, mert ők
most szembesültek vele, hogy ott is van áteresz. Ez most ugye tele van vízzel, lehet, hogy amikor
ők kijöttek, akkor nem volt annyira vizes.

Csabáné  Varga  Anikó,  képviselő:  Máskor  is  tele  van  vízzel,  mert  ott  egy  forrás  van,  úgy
tapasztalta. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Betemetni nem lehet.

Lenner István,  polgármester:  Nem tartja  valószínűnek,  hogy betemetnék,  de ha lehet,  persze,
akkor írják bele.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ez most egy 3 oldalú szerződés, ami a tervezésről szól. Most azt például
lehet, hogy a határozatot úgy fogadják el, hogy azt kiegészítik azzal, hogy az a képviselő-testület
feltétele, hogy ez az áteresz ne kerüljön betemetésre. Csak akkor azt is tisztázni kell, hogy ha ez
nem teljesül, akkor nem írhatja alá a polgármester úr a szerződést? Meg azt is látni kell, hogy azért
ez egy felülről jövő beruházás, ez a bringakör út, amit minden bizonnyal végre fognak hajtani.
Csak ezt úgy kérjék, hogy ha nem teljesül, akkor nem írnak alá semmit? Hogy akkor megpróbálja
megállítani az önkormányzat ezt a folyamatot?

Lenner István, polgármester: Szerinte ezt nem kellene. 

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Vagy  akkor  lehetne  úgy  fogalmazni  a  határozatot,  hogy  az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület kéri,
hogy az az áteresz ne kerüljön betemetésre,  és akkor  az is  lehetne,  hogy akár külön írnak egy
levelet, amiben ere felhívják a figyelmüket. Így jó?

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Kettő darab áteresz.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Az egyik az állomás épülettől Révfülöp felé nézve 10 m-re van
körülbelül, ott is nagyon régóta van egy áteresz, ott is nagyon régóta van 40-50 éve legalább, amióta
ő tudja. A másik, amire most került fény, az meg a tervezett vasúti átjárótól 1,5 méterre van. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő szót kér.

Lenner István, polgármester megadja.
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Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Ha polgármester úr aláírja ezt a szerződést, akkor hiába lesz
mellette a kísérőlevél, hogy így meg úgy szeretné az önkormányzat, nem fognak vele törődni. Csak
úgy lehet megoldani, hogy ha a szerződés aláírásához odakerül a melléklet, hogy csak abban az
esetben  van  szó  az  aláírásról,  hogy  ha  az  átereszek  szabadon  maradnak.  Ugyanis  ezt  ők
megcsinálják ezt a Bringa körutat, az egyértelmű, de utána majd az önkormányzatnak lesz gondja az
összes ott lakóval, akiknek még jobban el fogja árasztani a víz a telkét.

Fuchs Henrik jelentkezést követően, szót kér

Lenner István, polgármester megadja.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ezt véleménye szerint mindenképpen bele kellene fogalmazni.
Nem is  azt  kellene,  hogy a  meglévő átereszt,  mert  ők tulajdonképpen nem a meglévő átereszt
tömítenék el, hanem azzal, hogy feltöltik a kerékpár utat, tömődne el. Tehát hogy oda létesítsenek
átereszt a kerékpárút alá, mert ez nem tömődne el, csak azzal szűnne meg, hogy megépítenek a
kerékpár utat. Tehát, hogy kerékpárút alá létesítsék a továbbiakban ugyanúgy az átereszt, mert ugye
ott  feltöltés szükséges, mivel magasabb jóval a vasúti  pálya,  mint a túloldal,  ezért  szűnne meg.
Tehát nem nyúlnának ők hozzá tulajdonképpen.

Lenner  István,  polgármester: Érti,  tehát  hogy  ez  csak  egy  biztonsági  dolog  lenne,  arra
vonatkozóan, hogy mindenképpen megcsinálják.

Fuchs Henrik,  lakossági  résztvevő: Jegyző Asszonynak javasolja  azt  a  megfogalmazást,  hogy
továbbra is biztosítsák a kerékpárút alatt az áteresz létesítését.

Schöck Ferencné,  alpolgármester:  Az lenne a kérdése,  hogy itt  tulajdonképpen fák kiirtásáról
lenne szó nagy tömegével, de közben újratelepítésről is van szó, hogy valahol telepítenek ennek
fejében legalább ennyi fát. Annak a helyszíne az hol lesz? Balatonrendes területén, mellette? Vagy
nekik kell kijelölni?

Lenner István, polgármester: Úgy tudja, hogy nekik kellene, csak nem tudják még, hogy hol.

Schöck Ferencné, alpolgármester:  Mert ezt is talán akkor pontosítani kellene valamikor, lehet,
hogy nem a mai ülésnek a problémája. 

Kuti Istvánné, képviselő: Ezt majd alá kell írni, határidő van itt, de nem tudja, hogy meddig kell.

Lenner István, polgármester: Előző polgármester urat, Fuchs Henriket kérdezni, hogy nem tudja
volt-e erről előzetesen valamilyen döntés régebben?

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő: Megkeresés  volt  az  önkormányzat  felé,  hogy  lenne-e  az
önkormányzatnak ilyen igénye,  ha esetlegesen úgy alakul,  de igencsak feltételes módban,  tehát
valószínűnek tartja, hogy ezzel kapcsolatban továbbra is keresni fogják az önkormányzatot, mert a
környezetvédelmi hatóságnak ez volt az előírása mindenhova, ahol fák kerülnek kivágásra. Az már
más kérdés, hogy olyan fák kerülnek kivágásra, amik ott sem lehetnének, mert a vasúti rétterületen
nem is lehetnének ott, de ennek ellenére előírják a beruházónak, hogy más területre ültetni kell fát.
De ez még annyira kérdéses volt, hogy semmilyen megállapodás nem történt, csak egy úgymond
„puhatolózás” történt. 

Lenner István, polgármester: Beszélt ezzel kapcsolatban a műszakissal, a Kiss Tiborral, megkérte
őt, hogy nézzen utána, hogy hogyan szerepel ez a földhivatalnál ez, mint erdőként, gyepként, vagy
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bármiként.  Ezt még nem tudják, ezt majd meg nézi.  Úgyhogy nem tudják,  hogy egyáltalán mit
lehet, de azt mondta, hogy ha már egy gyepen kinőtt egy erdő, akkor azt már igazándiból elkezdik
védeni, és ha a gyakorlatban erdő van ott, akkor be fogják írni erdőnek, de még nem tudják hogy
miként szerepel a földhivatali nyilvántartásban.  

Kuti Istvánné, képviselő: Úgy tudja, hogy erdő.

Lenner  István,  polgármester:  Majd  kiderül,  addig  is  nem  tudja,  hogy  most  érdemes-e  még
beszélni erről.

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Ha az marad a megfogalmazás,  amiben segített  Henrik,  hogy akkor
gondoskodjanak a kerékpárút alatt is az áteresz biztosításáról, 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Csapadékvíz elvezetéséről.

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Csapadékvíz elvezetéséről.  Akkor mondjuk úgy,  hogy ez  a  műszaki
megfogalmazása annak, amit szeretne a testület,  akkor már csak azt kellene eldönteni, hogy ezt
milyen erős feltételnek szánják? Tehát például, hogy addig nem írják alá szerződést?

Lenner  István,  polgármester: Mi  lenne,  ha  lenne  egy  megkeresés  a  Veszprém  Tervhez,  ezt
előadnák nekik,  és akkor,  ha ők rábólintanak, akkor  akár ők is  belevehetik a szerződésbe vagy
mellékelik, és akkor utána megoldják, csak előtte menjen el akkor ez a levél.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Rendben ,akkor előbb kérik ezt.

Lenner István, polgármester: Addig nem írják alá.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Akkor mondják azt, hogy ezzel a feltétellel…

Lenner István, polgármester:…hogy ne szüntessék meg az átereszt.

Schöck Ferencné, alpolgármester: A két átereszt.

Lenner István, polgármester: Átereszeket, igen, mert kettő van.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Rendben, akkor ne szüntessék meg, és gondoskodjanak továbbra is a
csapadékvíz elvezetéséről. Így jó, és ez a feltétele az önkormányzat hozzájárulásának. A az esetben,
ha azt mondják, hogy nem? Bár ilyet csak nem mondanak, meg az szakmaiatlan is lenne.

Fuchs Henrik,  lakossági  résztvevő:  Így van,  meg az  véleménye szerint  plusz kiadás  is  lenne
nekik.

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Igen.  Jó,  akkor ezzel  a  feltétellel,  és  először  nem írnak alá,  hanem
leveleznek,l és utána jön az aláírás.

Lenner István, polgármester: Azt gondolja, hogy egy műszaki átvételnél nem fognak ilyet tenni,
hogy betemetik, hogy egy meglévő dolgot megszüntetnek, de azért írják csak meg.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Rendben, megbeszélték. 

Lenner István, polgármester: Akkor megkérdezi, hogy így elfogadják-e a határozati javaslatot,
aki igen, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK

119/2019. (XI.21.) HATÁROZATA

Balatonrendes község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos polgármesteri fel-
hatalmazás 

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Balatonrendes község Pol-
gármesterét, hogy a „Balatoni Bringakör Kerékpáros útvonal” fejlesztéssel kapcsolatban Balaton-
rendes község településrendezési eszközeinek módosításához szükséges adminisztratív teendőkben
eljárjon, valamint a módosítással kapcsolatos 3 oldalú szerződést – mely a Veszprémi Tervező Kft.
(8200 Veszprém, Jutasi u. 21.), a Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű
Társaságot (1076 Budapest, Thököly u. 7.), valamint Balatonrendes Község Önkormányzata (8255
Balatonrendes, Fő u. 1.) között kerül megkötésre – aláírja, azzal a feltétellel, hogy kerüljön előírás-
ra, hogy a kerékpárút létesítése során ne kerüljenek megszüntetésre a meglévő átereszek, valamint,
hogy gondoskodjanak továbbra is a csapadékvíz elvezetéséről.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírását megelőzően levélben tájé-
koztassa a szerződő feleket a Képviselő-testület által támasztott műszaki feltételről. 
Felelős:    Lenner István polgármester
Határidő: folyamatos

3. A szociális tűzifa juttatásról szóló 7/2019. (X.04.) önkormányzati rendelet módosítása

Lenner István, polgármester: Itt úgy szólt az eredeti kiosztható tüzelő mennyisége, hogy „18 er-
dei köbméter” szerepel, amíg a támogatói okiratban 16 erdei köbméter tűzifára kapott az önkor-
mányzat támogatást. A támogatói okiratnak megfelelően a kiosztható fa mennyiségét a rendeletben
módosítani kell, kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy megvitatni szíveskedjenek. Tehát magyarán
mondva 18-ról, 16 erdei köbméterre kell módosítaniuk.

Kuti Istvánné, képviselő: Elírás történt?

Lenner István, polgármester: Azt nem tudja, de valószínűnek tartja.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Igen.  Igen,  az előkészítő  kolléganő elírta,  tehát  ez gyakorlatilag egy
javítás lenne.

Lenner István, polgármester: Jó, tehát igazándiból, ha ezt nem fogadják el, akkor a fennmaradó 2
köbmétert  az önkormányzatnak saját  pénzből  kell  finanszíroznia.  Erről  kellene dönteniük,  hogy
elfogadják-e a 18-helyett a 16-ot, vagy ha nem, akkor 2 köbmétert hozzá kell venniük. 

Kuti  Istvánné,  képviselő: Azt  szeretné  kérdezni  ezzel  kapcsolatosan,  hogy – részéről  szívesen
elfogadná ezt a plusz kettőt – tudomása szerint van olyan, aki kiesik ebből a támogatási körből,
hogy  ott  mivel  tudna  az  önkormányzat  segíteni,  egyszeri  támogatással,  lakásfenntartási
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támogatással tudná-e segíteni azokat a személyeket? Vagy pedig így szavazzák meg, és akkor pedig
azok, akik kiestek ebből a támogatási körből, ők is kerüljenek be, mert ez nem teljesen egyértelmű a
falu  számára,  és  kérdezték  tőle,  hogy  ez  most  hogyan  fog  működni.  Ha  erről  kaphatna
felvilágosítást. 

Lenner István, polgármester: Ő szerinte ez nem lett így eldöntve, nem tudja, hogy Erzsike honnan
tud erről a dologról,  mindenesetre ő úgy tudja, hogy erről ő kapott  egyedül papírt a képviselő-
testületből.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem, nem, bocsánatot kér a félreértésért, nem olyan szinten tud ő róla,
hanem megkeresték őt, hogy benyújthatnak-e igényt?

Lenner István, polgármester: Benyújthat mindenki igényt tűzifára. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Mert,  hogy polgármester  úr  keresett  fel  személyeket  a  benyújtással
kapcsolatban. 

Lenner István, polgármester: Akkor valószínű, hogy azokkal beszélhetett, akikkel ő is beszélt.

Kuti Istvánné, képviselő:  Igen, csak nem tudják, hogy ez most mi? Hogy ez most tűzifa, vagy
támogatás-e?

Lenner István,  polgármester:  Mindenkinek megmondta.  Odaadta  nekik  a  papírt.  Mindenkivel
megbeszélte. Mindenkinek azt mondta, hogy nyújtson be egy egyszerű települési támogatásra, amit
el fognak bírálni.
Ennyi volt a története. Szeretne-e még valamit kérdezni ezzel kapcsolatban?

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, azt szeretné megkérdezni, hogy ez az egyszeri támogatási összeg
mennyi?

Lenner István,  polgármester:  Ezt  még  nem döntötték  el,  azt  majd  a  képviselő-testület  fogja
eldönteni egy testületi ülésen, úgy gondolja. 

Kuti Istvánné, képviselő: Jó, köszöni a választ. Tehát akkor nem érdemes felemelni a tűzifának a
mennyiségét, mert akkor így tudják kompenzálni azokat, akik esetlegesen kimaradtak.

Lenner István, polgármester: Ő így szeretné, hogy így legyen, aztán majd a képviselő-testülettel
ezt alaposan meg fogják tárgyalni.
 
Kuti Istvánné, képviselő: Jó, rendben, csak azért kérdezi, hogy akkor mi a koncepció. Tehát, akkor
egyszeri támogatásban részesülnek, és marad a 16 köbméter.

Lenner  István,  polgármester:  Igen,  igaz  hogy  kicsit  elébe  mentek  ezeknek  a  dolgoknak,  de
köszöni szépen, hogy ezt megkérdezte ezzel kapcsolatban. 

Kuti Istvánné, képviselő: Ennek függvényében lehet csak dönteni, mert a 2 köbméter fa is plusz
kiadás, ha egyszeri támogatásban részesítik azt, aki kiesett az is egy plusz költség. Tehát csak ezért
kellett, hogy megbeszéljék, hogy melyiket favorizálják. 

Lenner István, polgármester: Hát igen, ennyi egy elírás története. Oké, akkor megkérdezi, hogy
elfogadják-e így a 18-ról 16-ra történő változtatással.
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Kéri, hogy szavazzanak. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifajuttatásról szóló
7/2019. (X.04) önkormányzati rendelet módosításáról

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Lenner István, polgármester: Részletesen ismerteti, felolvassa az előterjesztés tartalmát.
Úgy gondolja, hogy akkor mindenki el tudta olvasni, és tudja is, hogy miről beszélnek. Megkérdezi,
hogy elfogadják-e így a tervezetet?

Kuti  Istvánné,  képviselő: Annyit  szeretne  hozzászólni,  hogy  ez  egy  nagyon  jó  ötlet,  hogy a
fórumot beveszik, és ezt maximálisan támogatni tudja. De szeretné, ha bekerülne az SZMSZ-be az
is, hogy minek után elég nagy feladatok várnak itt az 5 éves ciklusban a testületre, például olyan,
hogy a rendezési  terv módosítása.  Ezt  ne fórum keretében kerüljön a lakossággal  megvitatásra,
hanem közmeghallgatás keretében, mivel arról is jegyzőkönyv készül, és a rendezési tervnek ez
feltétele is, ha jól emlékszik. Talán évente háromszor kell összehívni a lakosságot a rendezési terv
készítésekor, hogy ne történjen meg anélkül, hogy a lakosság ne tudna róla. Tehát, hogy ne csak
fórum szinten, hanem közmeghallgatás szintjén is értesüljön arról, mert ebből szoktak parázs viták
lenni – azt hiszi, erről tudna a volt polgármester úr, Takács úr is beszámolni – a rendezési terv
kapcsán. Így jónak tartaná már az elején tisztázni, hogy inkább közmeghallgatás keretében kerüljön
megvitatásra a rendezési terv, és ez kerüljön be az SZMSZ módosításába.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Ezek a települési arculati kézikönyvek és az ahhoz fűződő rendeletek
voltak azok, amiknél sok közmeghallgatást kellett tartani

Kuti Istvánné, képviselő: Ezért jött a fórumnak az ötlete, igen így van.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Így van, az akkor maradhat?

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Igen,  ő  is  teljesen  egyetért  a  fórummal,  meg  azzal  is,  hogy  ez
gyakorlatilag így logikus. Csak azért szeretné, mert egy rendezési terv általában nem szokott simán
lezajlani egy-egy faluban és azt szeretné,  hogy ha nem csak hangfelvétel  lenne készíthető róla,
hanem jegyzőkönyv is, és a jegyző is vegyen rajta részt.

Péringer Martina, képviselő: Hangfelvételnek kell készülnie, nem csak készíthető.

Kuti Istvánné, képviselő: Így van, készíthető. 

Lenner István, polgármester: Nem, kell készíteni, abból készül a jegyzőkönyv is. 

Kuti Istvánné, képviselő: Kell a testületi üléséről is.
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Lenner István, polgármester: Igen, de elképzelhető, hogy ebben a módosításban benne van, hogy
csak közmeghallgatáson lehet ezt tárgyalni nem?

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Nem tudja biztosan,  ezért  kérdezi  jegyző asszony véleményét,  hogy
közmeghallgatás szükségeltetik-e hozzá? Hogy ez maradjon bent, minek után ez a falu előtt álló
következő feladat. Azt gondolja, hogy úgy ez lenne elfogadható szerinte – akár a falunak, akár a
testületnek –,  hogy ha erről  közmeghallgatás keretében történne,  mert  ugye az testületi  ülésnek
minősül, tehát hozzászólási lehetőséget biztosít a lakosság számára is, és ez a lakosságot keményen
érintő problémák fognak felmerülni. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Bevallja, nem tudja most megmondani, hogy magasabb szintű jogszabály
közmeghallgatást ír-e elő a rendezési terv és helyi építési szabályzatra. Azt tudja esetleg javasolni,
ha most ezt így elfogadja a testület,  akkor a következő ülésre neki feladata lesz, hogy megnézi
ennek a helyi építési szabályzat meg a rendezési tervnek a magasabb szintű eljárási szabályozását.
Amennyiben ott nincs előírva, akkor a következő ülésre előkészítik az SZMSZ újabb módosítását,
amiben  akkor  az  a  kitétel  fog  szerepelni,  hogy  a  helyi  építési  szabályzat  és  a  rendezési  terv
megalkotása  kapcsán  nem  lakossági  fórumot,  hanem  közmeghallgatást  kell  tartani.  Ha  ez  így
megfelel, hogy a következő ülésig kap esetleg időt.

Kuti Istvánné, képviselő: Neki tökéletes, csak szerette volna, ha ez ilyen keretek között menne.

Lenner István, polgármester: Van még valakinek esetleg kérdése, hozzászólása?

Akkor  megkérdezi,  hogy  elfogadják-e  így  ezeket  a  módosításokat?  Ha  igen,  akkor  kéri,
szavazzanak.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013. (X. 01.) önkormány-

zati rendelete módosításáról

5.  A  településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és  településkép-érvényesítéssel  összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása   

dr. Szabó Tímea, jegyző: Itt a meghívóban lemaradt a teljes cím, ez neki is utólag tűnt fel, de itt
van tovább (A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása).

Lenner István, polgármester: Részletesen ismerteti, felolvassa az előterjesztés tartalmát. 
Van esetleg valakinek hozzászólása ezzel kapcsolatban?

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, megtalálta azt, ami miatt félt, itt is van, az 1. §-ban: 
„Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel (…)”

dr. Szabó Tímea, jegyző: Jó, akkor utána néz ennek a következő testületi ülésre.
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Lenner István, polgármester: Kérdezi, hogy elfogadják-e így ebben a formában?

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, Jegyző Asszony kiegészítésével.

Lenner István, polgármester: Igen. Igen, de ezt már megbeszélték.

Kéri, hogy szavazzanak.

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

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról

6. 2020. évi munkaterv elfogadása

Lenner István, polgármester: Gondolja, hogy mindenki elolvasta az előterjesztést, így talán nem 
szükséges felolvasnia, de ha szeretné valaki, felolvassa.

Van-e esetleg valakinek hozzászólása ezzel kapcsolatban?

Kuti Istvánné, képviselő: A helyi adók módosítása, akkor ebben a novemberi ciklusban elmarad, 
ugye? A jövő évig várnak vele?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Úgy is van itt, hogy szükség szerint, mert nem mindig merül fel az igény,
ha felmerül, akkor legkésőbb novemberben módosítani kell. 

Kuti Istvánné, képviselő: Igen, azért kérdezte.

Lenner  István,  polgármester:  Úgy  tudja,  hogy  nem  módosítanak,  erről  beszélt  valakivel  a
jegyzőségen. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, és azért most nem is került előterjesztésre.  Mindig így szokták 
egyébként mindenkiében szerepeltetni, hogy szükség szerint, ha felmerülne az igény. Erről mindig 
így év végén szoktak beszélni.  

Lenner István, polgármester: Jó rendben, akkor megkérdezi, hogy így eltudják-e fogadni?

Amennyiben igen, kéri, kézfeltartással szavazzanak.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
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TESTÜLETÉNEK

120/2019. (XI.21.) HATÁROZATA

A 2020. évi munkatervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet elfogadja. 

Felelős: Lenner István, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint

7. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Lenner István, polgármester: Részletesen ismerteti az előterjesztést, felolvassa azt. 
Van esetleg valakinek hozzászólása ehhez? Ez a 2020-as évre vonatkozó ellenőrzési terv.
Kíván valaki hozzászólni?

(Hozzászólás nem hangzik el.)

Lenner István, polgármester: Megkérdezi, hogy el tudják-e így fogadni az ellenőrzési tervet, 
amennyiben igen, kéri kézfeltartással szavazzanak.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

121/2019. (XI.21. ) HATÁROZATA

A 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet jóváhagyja.

Felelős:   Lenner István polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy ebben az új tagok, az új megválasztott 
polgármesterek vannak.  
Megkérdezi alpolgármester asszonyt, hogy be tudna-e erről számolni?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Igen, a jegyzeteit sajnos nem hozta el. A dolog lényege az volt,
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hogy bemutatkozásra kérték fel az új polgármestereket, illetve helyetteseiket, akik ott voltak, ez
megtörtént. Majd mivel az elnökségnek lejárt a mandátuma, új elnökség választását tűzték ki célul.
Megszavazták  a  jegyzőkönyvvezetőt,  stb.,  annak  rendje,  módja  szerint,  és  újraválasztották  az
elnököt. Egy helyen volt módosítás, de sajnos ezt így most nem fogja tudni megmondani fejből.  És
ami tulajdonképpen utána zajlott az a háziorvosi ellátásnak a problematikája volt. De a lényeg az,
hogy az anyagi dolgok, az ügyeletek, azok, amik mindig a körzeti orvosoknál felmerülnek. Mert
tudtával 7 vagy 8 évvel ezelőtti összegek szerepelnek ott az ügyeleti díjaknál. A térség ügyelete azt
ők adják, Tapolca Város ügyeletét meg nem ők adják, és a kettő között van valamilyen differencia.
Tehát itt van a probléma. Többen nem akarták, vagy egy-két orvos nehezen vállalta így az ügyeletet,
és itt volt fennakadás, és ezen hosszabb megbeszélés zajlott, mert ugye az ügyelet az benne van a
körzeti  orvosoknak  a  TB-vel  kötött  szerződésében.  Abban  egyrészt  vállalják,  viszont  még  sem
szívesen.  Ez  volt  a  főbb  téma,  de  hát  eddig  megoldódott.   Most  a  kérdés,  hogy döntsenek-e
valamilyen  módon  a  tiszteletdíjuknak  a  megemelését.  Tehát  igazából  ez  volt  csak  tárgyalva,
egyébként pedig aztán zárult is az ülés.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Igaz,  hogy  megemelik  az  önkormányzatoknak  a  hozzájárulását  a
hozzájárulási költséghez? És mennyiben fogja Balatonrendest érinteni?

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  Ennyire  részleteibe  még  nem mentek,  tehát,  igazából  nem
született  döntés  arról,  hogy  megemelik-e,  mert  ez  egyelőre  nem  egyöntetű  meggondolás  volt.
Beszéltek erről a témáról, de döntés nem született. 

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Lehet,  hogy majd a  költségvetés kapcsán.  Ezt  csak vélelmezi,  hogy
esetleg azért is vetették fel, mert mindjárt itt az év eleje és a költségvetés.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Az sem lenne egy utolsó szempont,  hogy majd minek alapján…  (a
háttérben zajló felújítás miatt nem lehet értelmezni a hangfelvételt.)  Ezen a volt polgármester úr
szokott részt venni, ő jobban el tudná mondani.

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő: A Tapolca  környéki  önkormányzatot  társulási  formában
biztosítják  a  lakosság  számára  az  orvosi  ügyeletet.  Az  orvosoknak  ez  egy  kötelező  feladat.
Tulajdonképpen  velük  tesznek  jót  az  önkormányzatok,  mert  ez  a  korábbi  rendszerben  úgy
működött,  hogy  egy  orvos  0-24  órás  ügyeletet  adott,  hiszen  a  hozzátartozó  beteghez  neki
kötelessége volt kimenni. Az ő segítségükre született egy ilyen központi ügyeleti rendszer, melytől
kezdve minden orvos csak bizonyos napokon kell,  hogy biztosítsa az ügyeletet.  Ennek ellenére
problémát jelent egyes orvosoknál, nem szeretnek ügyeletet adni. Ezt a feladatot jelenleg 3.500 Ft-
os óradíjért látják el. Az az érdekes, hogy általában az ügyeleteket egy orvos látja el más helyen, itt
ebben a társulásban 2 orvos látja el. Többször tett rá kísérletet a társulás, hogy esetlegesen lása el
egy  orvos  magasabb  pénzért.  Jelen  állás  szerint  tulajdonképpen  7.000,-  Ft-ot  fizetnek  ki  az
önkormányzatok óránként, illetve, teljesen egyenletes a fenntartási költség. Tehát ez nem csak az
orvosoknak az óradíja, hanem az ottani takarítószemélyzet, az épületnek az energiaköltsége, illetve
minden  ezt  teszi  ki.   Ezt  utána  a  társult  települések  lakosságszám  arányosan  fizetik  meg.  A
közeljövőben célszerű lenne, hogy ha valamilyen tájékoztatást esetleg adnának még a készülendő
költségvetéshez, hogy lehessen vele tervezni. Ahogy már említette, korábban volt rá kísérlet, hogy
egy orvos lássa el és akkor nem 7.000 Ft-ért.
(Egyszerre beszélnek többen, a hanganyag értelmezhetetlen.)

Lenner István, polgármester: Köszönik szépen. Úgy gondolja, hogy erről tájékoztatni fogják őket.
Gondolja, hogy ez minden választás után így történik, vannak változások mindenhol. Akár kérhetik
is, de valószínű, hogy meg is fogják kapni.  

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: A költségvetést először elfogadják a polgármesterek, majd az
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kerül a testületek elé, és a testületeknek meg kell erősíteniük. 

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Általában az szokott  lenni,  hogy amire a költségvetést  készítik,  már
szoktak számaik lenni a társulástól, tehát szoktak tudni vele már számolni.  

Schöck Ferencné, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a jegyzőkönyvet meg is küldik majd. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Meg szokták kapni, igen.

Schöck Ferencné, alpolgármester: A háziorvos dilemmája volt ott taglalva részletesebben. Ő azt
gondolja, hogy a két orvosból nem fognak engedni az orvosok, mert ugye ha bejön egy nagyon
súlyos beteg, a másik kint van területen, akkor megoldható minden 2 orvos esetében, egy orvos
esetén már nem. 

Lenner István, polgármester: Jó. Van még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 
Akkor azt kérdezi, hogy el tudják-e fogadni így a Tapolca Környéki Társulás megállapodásának 
módosítását?

Amennyiben igen, kéri, kézfeltartással szavazzanak.

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

122/2019. (XI. 21.) HATÁROZATA

a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
elnökének.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős:    Lenner István, polgármester
Határidő: 2019. november 30.

9. Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása

Lenner István, polgármester: Részletesen ismerteti, felolvassa az előterjesztés tartalmát.

Ez múlt héten történt Révfülöpön az önkormányzat épületében. Kondor Géza lett a társulás elnöke,
és Vella Zsolt pedig a társulás alelnöke. Ők pedig, ahogy elolvasta, képviselőként fognak szerepelni
ebben a bizottságban. 
Nem tudja, hogy valakinek kérdése felmerült-e ezzel kapcsolatban?

Kuti Istvánné, képviselő: Az óvodába kerestek óvónőt hosszú időn keresztül, sikerült találni? 
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Lenner István,  polgármester: Még  nem sikerült,  legalábbis  ő  úgy tudja,  hogy keresnek  még
mindig. De azt mondta az óvodavezető, hogy valószínűleg a gyerekek nem maradnak felügyelet
nélkül, hogy mindig lesz valaki óvónő, aki ott fog lenni, úgyhogy ezt ők megoldják, egyelőre, nem
tudja, hogy aztán azóta találtak-e.  

Felolvassa a határozati javaslatot.

Megkérdezi, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal el tudják-e fogadni.

Amennyiben igen, kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

123/2019. (XI. 21.) HATÁROZATA

           Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásáról 

Balatonrendes  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Óvodai  Intéz-
ményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta.
A Képviselő testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás módosítá-
sát és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző  
Határidő: azonnal

10. „Mindenki Karácsonya” ünnepség időpontjának módosítása

Lenner István, polgármester: Ez december 11-i időpont volt eredetileg. Úgy gondolja, hogy ezt
túl korainak tartaná, és ez helyett úgy gondolja, hogy december 21., szombat talán jobb időpont
lenne. Először is csúszni fognak itt a (jelenleg is zajló) felújítási munkálatok is. Ez sajnos mindig
benne van egy ilyen építkezésben, talán emiatt is jobb lenne, ha egy későbbi időpontot tudnának
megszavazni. 
Kérdése valakinek van-e ezzel kapcsolatban.
Időpont változtatásra javaslata?

Kuti Istvánné, képviselő: Hány órakor lesz? Az óra maradna?

Lenner  István,  polgármester: Nem  tudja,  hogy  a  korábbi,  11-ei  időponton  hány  órára  volt
megszabva?

Kuti Istvánné, képviselő: 14.00

Lenner István, polgármester: Valószínű, hogy nem fog túlzottan eltérni ettől a dologtól. Tehát 14-
15 óra körüli dolog lenne ez. Úgy gondolja, hogy majd amikor ezt kihirdetik, akkor erről majd
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értesítenek mindenkit.
Tehát a napot most megszavaznák, ha mindenki el tudja fogadni, az időpontot meg, úgy gondolta,
hogy egy plakátolással vagy egy hírlevéllel  meg tudják majd ezt oldani.  Kora délutáni órákban
lenne, nem 17-18 óra körül.
Ezt követné még egy ilyen gyertyagyújtás is, de azt úgy gondolja, hogy azt utána, vagy közben
bármikor meg lehet oldani, már azokkal az emberekkel, akik itt vannak.   

Kuti Istvánné, képviselő: És akkor történne a hivatalos átadása is az önkormányzati felújításnak?

Lenner István, polgármester: Úgy tudja, hogy az december 16-a. Nem tudja, hogy terveztek-e
hivatalos átadást. 
Megkérdezi Kuti Istvánné képviselő asszonyt. 

Kuti Istvánné, képviselő:  Gondoltak rá,  hogy az utolsó gyertyagyújtás alkalmával bemutatnák,
hogy mit sikerült.

Lenner István, polgármester: Gondoltak rá. Akkor, ha gondoltak rá, az nagyon jó. Akár erről is
szavazhatnak akkor most.

Kuti Istvánné, képviselő: Neki teljesen mindegy. Ahogy polgármester úr dönt, ő a polgármester.

Lenner István,  polgármester:  Ő nem dönt,  ő  csak  előterjeszt  valamit,  és  a  képviselő-testület
megszavazza, úgy tudja.

Kuti Istvánné, képviselő: Tőle lehet máskor is, csak gondolja, hogy általában eddig, ami a faluban
történt,  és  nagy volumenű  beruházás  volt,  azt  követte  egy  átadás.  Ez  egy meglehetősen  nagy
felújítás, ami történt. Azt gondolja, hogy ezt is át kellene adni, így lenne tisztességes.

Lenner István, polgármester: Tiszta sor. Az jó, hogy beszéltek már róla egyébként. Most, akkor
meg is szavazhatják.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem beszélt róla senkivel, most vetette fel ő előttük, most a testületnek.
Nem beszéltek  erről  senkivel,  ez  így volt,  és  azt  gondolta,  hogy a  tradíciókhoz ragaszkodik  a
testület.

Lenner István, polgármester: Mármint, hogy tervezték, erre gondolt.

Kuti Istvánné, képviselő: Érti, arra gondoltak, hogy addigra elkészül.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  A lakosság megkapta levél formájában, hogy a karácsonyi
ünnepség keretén belül kerülne sor az épület átadásra.

Kuti Istvánné, képviselő: Le volt írva, tényleg. 

Lenner István, polgármester: Jó hát oké, rendben van. Akkor az egy hivatalos forma volt.

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Nevezhetik  annak,  el  lett  juttatva  a  lakossághoz.  Ettől
függetlenül dönthet máshogy a testület. 

Lenner István, polgármester: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy lenne egy átadási ünnepség
a karácsonyi ünnepség formájában, el tudják-e így fogadni.
Schöck Ferencné, alpolgármester:  Igen, ezt ő is nagy örömmel üdvözli, és valóban, ez egy jó,

22



ünnepélyes alkalom rá. amikor átvehetik az abszolút kész „műtárgyakat”, az nagyszerű lenne, Ha
elkészül a híd, az ajtócserék, az előtetők, tehát ez egy nagyon ünnepélyes Mindenki karácsonya
lesz, úgyhogy ő ezt javasolja elfogadásra.

Csabáné, Varga Anikó: Azt szeretné kérdezni, hogy úgy emlékszik, hogy a karácsonyi ünnepségre
tervezték a doktor úr búcsúztatását is.

Lenner István, polgármester: A doktor úr búcsúztatásával kapcsolatban hadd kérdezze meg, hogy
volt olyan tervezet, hogy valamiféle ajándékot adnak, vagy valamit?

Kuti Istvánné, képviselő: Díszpolgárrá avatták évekkel ezelőtt, nem tudja hány évvel pontosan.

Lenner  István,  polgármester:  Akkor  nem  volt  semmiféle  olyan  tervezet,  hogy  valamivel
elbúcsúznak tőle?

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Mindenképpen  illendő  lenne,  úgy  gondolja.  Konkrét
megbeszélés nem volt. Volt bizonytalanság, illetve jelenleg is még az a helyzet. Ameddig a doktor
úr van, addig feleslegesnek tartották a búcsúztatást. Doktor úrnak lett volna egy kérése, ő esetleg ezt
most tolmácsolni tudja, a testület felé, mert ugye ebbe, neki már nincsen beleszólása. A doktorúrnak
volt egy olyan kérése, hogy szeretné ezt a padot megkapni, ami itt van. Ő annyit mondott rá, hogy
reméli nem lesz akadálya, de erre már nem került sor, Ez olyan időszakban volt, hogy erre már nem
került sor, hogy ezt ő a testülettel megbeszélje, de gondolja, hogy nem okozott volna gondot…, de
nem született konkrét döntés. Doktor úr a falu lakosságáért azért nagyon sokat tett.

Lenner István, polgármester: Beszélt a Doktor úrral, ezzel kapcsolatban, és elmondta neki is ezt a
dolgot ezzel a paddal kapcsolatban is. Megnyugtatta, hogy ha az elődje megígérte, akkor valószínű,
hogy így is lesz. Valahogyan szereznek neki egy olyan padot, ha nem azt, ami ott van. Nem tudja,
hogy kell-e nekik szavazniuk ebben esetleg.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Hogy?

Lenner István, polgármester: Hogy ezt a padot a doktor úrnak odaadják? Gondolja, hogy felújított
formában gondolták?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ami itt van, az teljesen felújított. Azt nem olyan régen, már a
Berci újította fel.

Lenner István, polgármester: Akkor jó, és akkor ezt mikor tudnák odaadni a doktor úrnak, esetleg
a mindenki karácsonyában? Úgy is egy nagy rendezvény lesz,  esetleg akkor azt is meg tudnák
oldani, hogy a doktor úr a mindenki karácsonyán részt vegyen, és akkor átadni ezt neki.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: El lehet őt addig búcsúztatni, amíg még itt van?
 
Kuti Istvánné, képviselő: Na igen, ez is egy jó kérdés.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Ezzel,  az  itt  létével  kapcsolatban  szeretne  ő  is  mondani  valamit.
Gyakorlatilag számára is derült égből villámcsapásként, még a múlt hét vége fele derült az ki, hogy
nincs  rendben még a praxis és az engedélyezés kérdése,  de a jelen pillanatban fennálló állapot
szerint  november végéig,  december  elejéig  meg kell  kötniük a  feladat  ellátási  szerződést  az  új
doktorúrral.  Ez  azt  jelenti,  hogy valószínűleg  a  jövő hét  első felében kell  majd egy rendkívüli
együttes  ülést  tartani  a  Révfülöpi  és  az  Ábrahámhegyi  testülettel.  Az  előzménydöntések  olyan
szempontból megvannak, hogy annak idején májusban a feladat ellátási előszerződésről született
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döntés,  jelenleg  az  ülések  közepette  igyekszik  ezt  a  feladat  ellátási  szerződést  előkészíteni,
úgyhogy, ha minden igaz, mire a mindenki karácsonya rendezvény lesz, aktuális lesz a búcsúsztatás.
Ha a jelen információk szerint alakul, a helyzet, akkor már nem ő lesz a doktor úr, vagy ha igen –
legvégső esetben még a január elsejei dátum is felmerült –, akkor is ez közel lesz hozzá, úgyhogy
szerinte ez aktuális lesz. 

Kuti Istvánné, képviselő: Meg van a szakvizsgája az új doktor úrnak?

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Jövő hét  hétfő,  kedd, szerdai  napon lesz a  szakvizsga és  akkor  úgy
egyeztettek  az  ÁNTSZ-szel,  hogy csütörtökön elvileg  mindent  be  kellene  vinniük,  úgyhogy ez
ügyben még kell ülésezniük.

Lenner István, polgármester: Jó, akkor a doktor urat egyelőre hagyják, attól tegyék függővé, hogy
sikerül-e a szakvizsga, ő szerinte.

dr. Szabó Tímea, jegyző: De szerinte fog.

Lenner István, polgármester: A búcsúztatásra gondol, hogy a másikat búcsúztassák akkor, amikor
neki meg van a szakvizsgája.  ugye ez volt itt a lényeg. hogy még praxisban van igazándiból

dr. Szabó Tímea, jegyző: igen, de valószínű, hogy addigra már nem lesz.

Kuti Istvánné, képviselő: de ezt egy kalap alatt le kellene szervezni szerinte, mert ahogy mondta
jegyző asszony, a legkésőbbi időpont, mire rendeződik az január, amikor pontot kell tenni a dolog
végére. Na most, hogy ha ez megtörténik, szerinte ez egy tökéletes alkalom lenne.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Megköszönni, akkor is megköszönthetik.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Elsődlegesen az a cél,  hogy december elsejével már az új doktor úr
legyen a feladatellátás kötelezettje, és nem, mint megbízott, vagy mint helyettes, szerinte addigra
már aktualitása lesz.

Lenner István, polgármester: Úgy gondolja, hogy ha esetleg csak januárban lenne ez meg, akkor
sem lenne belőle probléma. 

Kuti Istvánné, képviselő: 21-e közel van 24-éhez, ami után gyakorlatilag már úgy is csak ünnepek
lesznek.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  Szintén  a  karácsonyt  javasolná,  bár  felmerült  benne,  hogy
januárban lesz  disznóölés,  ami  szintén olyan alkalom, amikor  nagyon sokan összegyűlnek,  egy
alkalom,  amikor  nagyon  sokan  itt  vannak  a  faluból,  de  talán  a  mindenki  karácsonya  az
ünnepélyesebb.

Lenner István, polgármester: Talán egy kicsit meghittebb. 

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  Sokkal  meghittebb,  persze  attól  függetlenül  a  disznóvágás
utáni ebédre is meghívhatják, de a karácsonykor együtt vannak és ünneplik. Mennyi ideig is volt itt
25?

Kuti Istvánné, képviselő: 28 év.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  Azért  az  egy  komoly  idő,  és  tényleg  nagyon  sokat  tett
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Balatonrendesért.

Lenner István, polgármester: Megkérdezi, hogy valakinek van-e még kérdése ezzel kapcsolatban?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Akkor egyeztessék le, hogy egész pontosan mit szavaznak meg. 
Akkor szavaznak: az időpont változtatásról (2019.12.21.), az ünnepély keretében sor kerül az épület
ünnepélyes átadására, és sor kerül Németh Csaba doktor úr búcsúsztatására, illetve a munkájának a
megköszönésére, és ez alkalomból a képviselő-testület a Doktor úr számára átadja neki ajándékként
a padot. 

Lenner István, polgármester: Megkérdezi, hogy el tudják így fogadni?
Amennyiben igen, kéri, kézfeltartással szavazzanak

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ
-TESTÜLETÉNEK

124/2019. (XI. 21.) HATÁROZATA

„Mindenki karácsonya” ünnepség időpontjának módosításáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  15/2019.  (II.  20.)  2019.  évi
rendezvénytervről  szóló  határozatában  foglalt  „Mindenki  karácsonya”  ünnepség  időpontját  az
alábbiak szerint módosítja: 

A „Mindenki karácsonya” ünnepséget 2019. december 21-én (szombaton) tartja.

Az ünnepély keretében sor kerül:
-  a felújított Faluház épület ünnepélyes átadására, 
- Németh Csaba doktor úr búcsúsztatására, illetve a munkájának a megköszönésére, és ez

alkalomból a képviselő-testület a Doktor úr számára átadja ajándékként az általa kért
padot. 

Felelős:     Lenner István, polgármester
Határidő: azonnal

11. Vegyes ügyek

Lenner István, polgármester: Kaptak egy levelet, amit most felolvas.
„Tisztelt Polgármester Úr! 
Kérem tájékoztasson, hogy hogyan áll  a  2017.  évben beadott  Horog utca  utcára  minősítése.  A
legutóbbi információ, hogy felmerült lehetséges megoldásként az utca egyirányúvá minősítése. A
megváltozott Képviselő-testületnek és Önnek is, dolgos, eredményes éveket kívánok!
Üdvözlettel: Csőkör Éva. 

Lenner István, polgármester: A régiek közül valaki hozzá tud-e szólni ehhez a 2017-ben beadott?

Kuti Istvánné, képviselő: Nem tudja, hogy ezt most hogyan tudnák tárgyalni, mert kellene hozzá 
anyag, hogy mindenki pontosan lássa, hogy miről is van szó.

25



Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nem az egy irányúsítás  a fő kérdése a  Horog utcának. A
Horog utcának a fő kérdése, hogy egyáltalán létező utca legyen, mármint a földhivatalilag, mert
jelen állás szerint, a telekhatároknál véget ér, és csak a Hullám utca becsatlakozásától folytatódik,
közte csak egy méter széles gyalog út, illetve bizonyos ingatlantulajdonosok számára bejegyzett
szolgalmi  joggal  terhelt  2  ingatlan,  melyekből  elvettek.  Ebben  az  utolsó  időszakban  is  folytak
tárgyalások  az  tulajdonosokkal,  hogy  ezt  tudja  rendezni  az  önkormányzat  ezt  a  kérdést.
Balatonrendesen  sok  problémát  okoznak  az  utcák,  majdnem  minden  utcája  problémás.  Hogy
rendezésre kerüljön az egyik tulajdonos a megbeszélés alkalmával már nyilatkozott, hogy ő ahhoz
hozzá tud járulni, hogy jelenlegi formájában abból út legyen. A másik tulajdonosok, hogy miként
döntöttek, arról neki már nincs információja, hogy ők tettek-e valamilyen – akár az önkormányzat
e-mail  címére,  illetve  a  hivatal  felé  –  bármilyen  hozzájárulást.  Nem  lenne  célszerű,  ha  az
önkormányzat kisajátítás formájában kívánná rendezni, akkor további területet kellene elvenni az
ingatlantulajdonosoktól,  amit  semmi  nem indokol,  hiszen  jelenlegi  formájában  s  –  mint  ahogy
bebizonyosodott – évtizedek óta járható az az út. Akkor lehetne megoldani kisajátítás formájában,
ha a jelenlegi előírás szerint 6 métert kellene kijelöltetni, míg a legszélesebb része 4,5 méter körül
van.  Az  az  egyirányúsítás  az  csak  akként  merült  fel,  hogy  esetlegesen  a  jövőt  illetően
megfontolandó kérdés, hogy a Hullám, illetve a Horog utcát egyiket az egyik irányba, másikat a
másik irányba, esetlegesen egyirányúsítani. Nem biztos, hogy az ma már célszerű, meg jelenleg
lehetetlen is, amíg az nem utca, addig az egyirányúsítás kérdése fel sem merülhet. Első sorban az a
kérdés, de arról neki már nincs információja, hogy a másik tulajdonos miként döntött. Az egyik az
hozzájárul, hogy a jelenlegi formátumban az kialakításra kerüljön. Ez úgy lenne legegyszerűbb, ha
először magánútként lenne bejegyezve, majd átkerülne az önkormányzatnak a tulajdonába.

Lenner István, polgármester: Igen, de ez igazándiból, akkor a tulajdonosoktól függ. Ha már az
egyik nem fog hozzájárulni, akkor már...

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Az itteni beszélgetés keretében nem az mutatkozott részükről,
hogy nem akarnak, csak úgymond egy ilyen átgondolási időt kértek, és azóta nem tudja, hogy az
önkormányzati e-mail címére, vagy a hivatal felé érkezett-e valami a részükről. Esetlegesen újból
meg kellene őket kérdezni. De előtte meg kellene nézni. Tibor részt vett ezen az egyeztetésen. Ő
tudja, hogy mi történt az önkormányzatnál.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Természetesen megnézik.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Csak annyit  szeretne ehhez mondani,  hogy még a tanácsi
rendszerben felajánlásra került a közútnak, azóta foglalkozni kellett volna vele. Ezt a tulajdonosok
is, meg ők is a szolgalmi jog tulajdonosai is felajánlották, sőt egész végig és a Horog utcának is egy
bizonyos része magántulajdon. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ez az egy szakasz, amely ezt a két ingatlant érinti, itt van az a
jelenlegi állapot, hogy földhivatal bejegyzése szerint nincs út. 

Takács  Ferenc,  lakossági  résztvevő:  Ez  világos,  tudja,  ezért  tudja,  hogy  ezt  annak  idején  a
Tanácselnök felé felajánlásra került Tomajra.

Csabáné  Varga  Anikó,  képviselő: Csak  azt  szeretné  kérdezni,  ha  majd  úgy  alakul,  hogy
egyirányúsítás lenne, azt a közúttól kellene majd kérni?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nem, az úttulajdonostól.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Úttulajdonostól, megköszöni.
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Schöck Ferenc, lakossági résztvevő:  Régen probléma volt a rendezési tervvel kapcsolatban, így
aztán a Raposa utat nem csinálták meg véglegesen, gondolja, hogy ez most lesz módosítva – ahogy
nézte a módosítást –, azon hogy szerepel ez a Horog utcai rész?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: A Raposa út csak külterületi rendezési tervvel módosítható,
ami a bánya területét érintette. Benne volt, hogy a rendezési tervmódosítás 2005 óta nem történt,
szerepel a 2005. évi rendezési tervben, hogy nagyfokú kisajátítás formájában lehetne, de akkor –
ahogy mondta – további terület elvételre lenne szükséges, a 6 méter kialakítandó útszélességre. Ezt
lenne célszerű elkerülni, hogy ne károsítsák tovább az ingatlantulajdonosokat, a jelenlegi formát
megtartva,  megállapodással.  Az itt  folytatott  tárgyalások során úgy tűnt,  hogy kivitelezhető.  De
hivatalos irat nem jutott el az önkormányzathoz. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: (A hangfelvételen nem lehet érteni, amit mond) 
Amikor az emberek megvették a területüket, azt gondolja, hogy a helyszíni rajzokon egyértelműen
be kellett, hogy jelölve legyen, hogy hol húzódnak a telekhatárok. Tudomásul vették, azt hogy az ő
területük nagyobb.

Kuti Istvánné, képviselő: Minden tulajdonos, ha vesz valamit, ki kell, hogy méresse a területét, az
szerint építhető be.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Ez úgy alakult ki ez az utca, hogy tulajdonképpen elvették
tőlük a területet, csak nem lett hivatalos, hanem csak egy bírósági tárgyalás keretén belül a Horog
utca fölső ingatlanjainak egy részére, szolgalmi jog van bejegyezve a mai napig, a földhivatalban a
tulajdoni lapon ennyi szerepel, és ott nincs út. 
A tulajdonos, aki ez ügyben érdeklődik, a Csőkör Éva, megosztotta az ingatlanját, kialakított még
egy ingatlant,  annak  az  ingatlannak  nincs  útkapcsolata,  így jelenleg  nem beépíthető  belterületi
ingatlan, ezáltal,  hogy nincs útkapcsolata. Mert a valóságban van út, az nem jelenti azt,  hogy a
földhivatalnál is szerepel.

Lenner István, polgármester: A Hullám utcáról ezt a kapcsolatot nem lehet megoldani?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Nem, az nem érintkezik a Hullám utcával. Ott előbb utóbb
mindenképpen, minden azt indokolja, hogy utca, egy elnevezett utca legyen. Ez a legegyszerűbb
formája, hogy ha a tulajdonosokkal egyetértésben ez megvalósul. Ahogy mondta, a szándékot látta
rajtuk, az egyik tulajdonosban volt egy kis bizonytalanság, a másik tulajdonos érvelése egyezik az
önkormányzat  érvelésével,  és  arról  győzte  meg,  hogy  számára  is  ez  a  legjobban  járható  út.
Mindenképpen utcát kell csinálni. Az senkinek nem jó, ha ezt további kisajátítással hajtja végre az
önkormányzat, sokkal jobb egy közös megállapodás.

Lenner István, polgármester: Megköszöni, és megadja a szót egy másik lakossági résztvevőnek.

Aradi Katalin, lakossági résztvevő: Ezekhez az úttal kapcsolatos dolgokhoz – mert ők is ott azon
a területen vettek telket, és most ott több építési terület is lett – ha az utakról lesz majd szó, azoknak
a kialakítása, vagy egyirányúsítása, csak annyit tenne hozzá, hogy volt egy gyűlés a lakókkal, a
főépítésszel, a volt polgármester úrral, hogy lehet, hogy meg fog növekedni ezeknek az utcáknak a
forgalma azáltal, hogy többen fognak ott építkezni, és ebből kifolyólag több lakó is lesz majd, csak
erre hívná fel így a figyelmet, és esetleg ha az utakkal kapcsolatban most az van, hogy bármiféle
nyomozás vagy valami kialakításról lesz majd szó. Most, hogy beadták az építési engedélyeiket
kiderült, hogy a mellettük az a Hullám utca folytatódna fel a hegy felé, de ott még csak földút van,
kiderült, hogy ez önkormányzati út és nem közút. Ezáltal ők nem is tartoznak úgymond a normál
építési hatósághoz, és elküldték őket egy másik hivatalhoz, és teljesen más helyen kell intézniük
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mindent, és nem tudja, hogy mivel fog még ez járni, hogy ez önkormányzati út, tehát saját telke az
önkormányzatnak, nem pedig közút. Csak felhívná rá a figyelmet, hogy itt lehet, hogy még valami
intézendő dolog lesz még ezzel kapcsolatban. Csak ha már rendezési terv, meg ilyesmik kerülnek
majd szóba. Utána fog kérdezni, hogy őket ez hogy érinti, csak még annyit, hogy nekik például
Sümegre kell járniuk, és még nem tuják, hogy mit fognak még kitalálni, hogy mi a teendőjük, és
hogy mi változik még attól, hogy nem közút megy el a telkeik mellett.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ez valószínűleg csak egy átminősítés.

dr. Szabó Tímea, jegyző: De attól, hogy önkormányzati, attól közút még lehet, csak önkormányzati
közút, tehát nem telken belüli magánút, az kizártnak tartja. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nem, csak kerítettek abból a 25 hektáros területből amiből,
ugye új ingatlanok kerültek kialakításra, mellette húzódik egy út, ami tulajdonképpen a 71-est a
Csapás utcával összeköti, illetve van ott egy keresztút is, ami a temető felé megy el, és tehát akkor
ennek  a  megnevezése  nem  közút,  és  ezért  más  hatóság  alá  tartozik.  Valószínű,  hogy  ez
átminősíthető. Az előbb az egyirányúsítást azért nem tartotta célszerűnek, mert úgy gondolta akkor
is, és úgy gondolja most is, nagyjából próbálta jelezni az ingatlan tulajdonosok felé, hogy célszerű
lenne, mivel valószínű, hogy – egy tulajdonost kivéve – mindenki építkezéseket tervez, ami azért az
utak felépítését megterheli, mint tudják, meg amúgy is célszerű lenne bizonyos időn belül közös
útrendbetétellel. Az az aszfalt, ami ott van az nem lesz arra alkalmas, hogy majd amikor jönnek ide
a mixer autók, illetve különböző teherautók, amik az építkezési anyagot hordják be, hogy azt bírják.
ezért ha már most egyirányúsítanák a két utcát,  akkor mind a két utat  terhelné,  esetleg egy kis
várakozással lehetne azt leegyszerűsíteni.

Lenner István, polgármester: köszönik

Aradi Katalin, lakossági résztvevő: Még annyit fűzne hozzá tájékoztatásképpen, hogy jött még
két  másik  telektulajdonos  is,  akik  építkezést  terveznek  ide,  lehet,  hogy  már  meg  is  keresték
polgármester urat. Évről évre szeretnének összehozni egy találkozót, egy megbeszélést, hogy mik a
terveik. Annyit mondana még, hogy a közművesítést mivel most elég komolyan utána jártak, meg
elindítanák, és ezek az igények, amik megnövekedett igények lesznek, valószínű, hogy elég nagy
közművesítéssel  fognak járni  (csatornásítást,  stb.)  biztos,  hogy lesz elég sok terepmunka. Ezzel
kapcsolatban, meg az esetleges átminősítéssel kapcsolatban szeretnének egy kis beszélgetést.

Lenner István, polgármester: Belegyezését fejezi ki, majd tovább folytatja egy kérdéssel. Ha már
itt  az  utakról  beszélnek,  akkor  készült  itt  azért  egy  két  elkezdett  út  is,  ami  azzal  a  vörös
kőzúzalékkal  van lerakva,  gondolja  csak  kezdésnek,  hogy nincs  befejezve.  Majd Fuchs  Henrik
előző polgármester urat szólítja meg, ha már itt van, hátha tud segíteni.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nincs.  Ha erről a konkrét útról beszélnek, akkor az nincs
befejezve. Van olyan külterület, aminek három útszakasza is készült meddővel, azoknak az utaknak
a javítása is,  azért  készült  el  meddővel,  mert  ugye célszerű,  hogy ha az önkormányzat egyszer
létrehozott  egy  belterületet,  és  van  neki  önkormányzati  útja,  köztudomású  hogy  az
önkormányzatnak a saját útjainak kötelessége a fenntartása, karbantartása. Évek óta váratott már
magára e  szerinti  kialakítása,  ami  most  már  csak kerülőn,  régebben azért  járható út  volt.  Ez  a
megoldás volt a legolcsóbb, minden útnak az alap az első, célszerű volt ezzel elkezdeni. A bányával
való  jó  kapcsolatnak  köszönhetően,  nagyon  kedvező  áron,  illetve  még  ingyen  is  kapott  az
önkormányzat meddőt, ezért is indult el ez.

Lenner István, polgármester: Meddig volt ez esetleg tervezve?
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Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: A Hullám utcáig. 

Lenner István, polgármester: A Hullám utcáig? Mert akkor most hivatkozhat a választások előtt
megírt levelükre, ott a Horog utca volt említve, a Csapás utca, Horog utca, mert igazándiból ők erről
semmiféle  papírt,  szerződést  semmiféle  ilyen  dolgot  nem  találtak  ezeknek  az  utaknak  az
elkészítéséről vagy bármiféle megbízási  szerződést,  vagy felkérést.  Jegyző asszonyt is  kérdezte,
számlákat találtak meg fuvarleveleket, de semmiféle megbízási szerződést nem találtak. Kérdezi,
hogy van-e erről valami?

Takács  Ferenc,  lakossági  résztvevő: Az  útnak  a  tervére  kérdez  rá,  hogy  annak  lennie  kell.
(távolabb ül, így nehezebben érthető).

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nincs még ott út, majd csak lesz út. Az egy önkormányzati
tulajdonú út, amit az önkormányzatnak kötelessége karbantartani. Ez egy önkormányzati feladat. 

Lenner István, polgármester: Ezt érti, csak ez egy elég nagy költségű beruházás

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ennél nagyobb mértékű belefektetés nem is célszerű, amíg
nem épül be a terület.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Na de azt honnan tudja, hogy milyen széles az út?

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő: Felmérés  történt,  csak  sajnálatos  módon  Balatonrendesen
vannak ilyen emberek, akiknek ez szórakozás, nem tudják, hogy ez bűncselekmény, kimérési jelek
eltüntetése,  ennek  ellenére,  tüntetnek  el  földmérési  jeleket.  Ezek  az  utcák  kimérésre  kerültek,
korábbi  testületi  döntés  alapján,  ahogy már  korábbi  években elkezdődött  a  kitisztítása  is.  Most
pedig elkezdődött egyfajta karbantartása.

Lenner István, polgármester: Ez egy elég komoly pénzű karbantartás, ami még nincs is kész, és ő
azt  kérdezné,  hogy ezt  ki  dönti  el,  hogy itt  egy karbantartás  történjen.  Tehát  képviselő testület
döntötte ezt el, hogy itt egy karbantartás történjen? Ami pénz most van benne, az közelít a millió
forinthoz. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Az önkormányzati ingatlan 3,5 millió Ft-tal magasabb áron
lett  értékesítve,  mint  amennyi  tervezve volt,  így és az értékesítés  természetesen is  szóba került
mivel önkormányzati feladat és mivel kialakítottak egy új lakórészt, célszerű utat is biztosítania az
önkormányzatnak,  akkor  az  előbb-utóbb  kezdődjön  el.  Természetes  hogy  most,  hogy  az
önkormányzatnak volt anyagi forrása, elkezdte. 

Lenner István, polgármester:  Ezt érti, meg útra is szükség van, ezt is érti. Csak arra kíváncsi,
hogy milyen testületi ülés előzte meg ezt az útkarbantartást. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nem volt szükség rá.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez egy kötelezettsége az önkormányzatnak az utaknak a karbantartása,
ez közfeladat. 

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Több  kérdése  lenne,  az  egyik  hogy  ez  út,  ami  a  71-est
összeköti a Csapás utcával? És mi a neve?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nincs neve, száma van.
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Schöck Ferencné, alpolgármester: Eddig földút volt

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Most is az. 

Lenner István, polgármester: Még. 

Schöck Ferencné, alpolgármester:  Visszatérve a Horog utcára, arra a szakaszra, ami szolgalmi
joggal terhelt magánút tulajdonképpen. Ott mennyi tulajdonos van, aki érintett ebben?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: 2 tulajdonos van.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Az esetleges kisajátításban nem? Mert balra két ingatlan van és
jobbra két ingatlan van. 

Egyeztetés történik, hogy ki szerint melyik tulajdonosokat érint.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  A másik oldalon ott van az egy méteres út, ami jelen állás
szerint is egy önkormányzati tulajdonú, útként van bejegyezve a földhivatalba. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Melyik másik oldalon?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: A Csőkör Éva felőli oldalon. Az egy önkormányzati tulajdonú
út, csak nincs megfelelő szélessége. A másik oldal, a 201-es, és 202/1-es – reméli, hogy nem téved a
számokban – az az egyetlen szakasz, ahol nincs út.

Schöck Ferencné, alpolgármester: De az az egyméteres út a Csőkör Évának a telke jobb oldalán
van? Ha a Fő utca felől nézik?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Igen.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Az nem út, hanem egy vízelvezető árok.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Földhivatali bejegyzés szerint földút. 

Vitatkoznak az utak elhelyezkedéséről.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Az irodában fent is van egy térkép, azt is meg lehet nézni,
illetve kint a dolgozóknál a melegedőben is van.

Több percen belül  egyeztetés,  vitatkozás  folyik,  hogy hol  milyen  minőségű út  van,  illetve  hogy
hogyan van a földhivatalnál bejegyezve (Horog utca, Regős utca). 
Eltértek a tárgytól, van, hogy egyszerre többen, több irányban is beszélnek, időnként a hangfelvétel
értelmezhetetlen. 

Lenner István,  polgármester:  Megjegyzést  tesz,  hogy kicsit  eltértek  a  tárgytól,  majd  szót  ad
Takács Ferenc, lakossági résztvevőnek.

Takács  Ferenc,  lakossági  résztvevő:  Szeretne  visszakanyarodni  a  71-es  utat  a  Csapás  utcával
összekötő önkormányzati útra. Elképzelhetetlennek tartja, hogy azért,  mert az önkormányzati út,
ezért csak úgy neki lehet állni, és piszkálgatni lehet azt az utat, még akkor is, ha karbantartásnak
nevezik. Ezt egészen biztos, hogy képviselő-testület elé kellett volna vinni, vállalkozónak le kellett
volna  adnia  egy  árajánlatot,  egy  költségvetést  a  munkáról,  ahol  tételesen  anyag-  és  munkadíj
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költséget lehetett volna számolni. Mivel az önkormányzat költségvetését érinti ez a téma, nem tudja
elképzelni, hogy működhet az, hogy„itt az út édes fiam, csináld meg”. Ki tudja milyen számlákat
fog  benyújtani,  ha  nincs  annak  semmiféle  alapja,  ha  egyáltalán  nem  történt  vele  semmiféle
szerződéskötés,  bár  lehet,  hogy  történt,  azt  csak  felveti.  Tehát  el  nem  tudja  képzelni,  hogy
költségvetés nélkül ilyen témát csak úgy lehet kezelni. Kuti Istvánné képviselő asszony a legutóbbi
ülésen felvetette Henrik végkielégítésével kapcsolatosan, hogy hogyan fogja elbírni a költségvetés.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem azzal kapcsolatban vetette fel! 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: De, ezt mondta!

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Azzal  kapcsolatban vetette  fel,  hogy megemelték  a  képviselőknek a
tiszteletdíját, és megkérdezte a polgármester urat (nem őt), hogy el fogja-e bírni a költségvetés. Itt
van nála  egy példány az előző ülés  jegyzőkönyvéből,  melyből  vissza tudja nézni,  és akár  „szó
szerint” idézni, ha kívánja, felolvassa. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nem kell felolvasni.

Kuti Istvánné, képviselő:  Csak azért mondja, hogy ha felszólal, és mond dolgokat, akkor valós
dolgokat mondjon.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nehezen értelmezhetőek az elhangzottak. 

Kuti Istvánné, képviselő: Jelzi, hogy az említett dolgok, már megválaszolásra kerültek.

Takács  Ferenc,  lakossági  résztvevő: Nagyon  sajnálja,  ha  közben  tényleg  történt  költségvetés,
szerződés, meg minden, ami ezzel jár, és akkor ezt ő rosszul tudja. De egy az biztos, hogy ott történt
valami kis munkálat, az út tökéletesen járhatatlan, úgy gondolja, hogy rosszabb lett a helyzet, mint
amilyen volt az útépítés előtt.

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő: Ez  Takács  úr  állítása,  hogy  rosszabb  lett,  mint  volt.
Megkérdezi, hogy ezt mi alapján mondja? 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nem tud felmenni autóval.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Megkérdezi,  hogy az előtt hogyan ment fel autóval? Nem
lehetett felmenni, mert bokrok voltak, most nincsenek.

(egyszerre többen beszélnek a hanganyag értelmezhetetlen)

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nehezen érthető a hangfelvétel, 
Arra az időre emlékszik vissza, illetve hivatkozik, amikor a saját házukat építették, majd az érintett
útszakaszokat kezdi el felsorolni (Horog utca, Hullám utca, 71-est összekötő út..), majd idéz egy
mondatot  az  előzőekben  tárgyalt  ingatlanokkal  kapcsolatosan:  „neki  kezdenek  ott  a  nagy
építkezésnek”. Elmeséli, hogy annak idején, egy általa említett személy, akinek teherautója volt és
ott lakott, az út a teherautó alatt kezdett tönkremenni. Mi lesz ezzel az úttal, ha itt építőanyagokkal
fognak szaladgálni, ami természetes, hogy így lesz. Ki fogja ezeket az utakat, helyre állítani? Arról
nem beszélve, hogy majd mindent (csatorna, távvezetékek) le kell cserélni. A lényeg az, hogy ez a
rengeteg,  ami  be  fog  következni  viszonylag  rövid  időn  belül,  azt  követően  az  utat,  amit
tönkretesznek vele, ki fogja utána fizetni? 
Megkérdezi  Fuchs  Henrik  urat,  hogy szerepel-e  az  ő  adásvételi  szerződésében,  az  utakat  majd
helyre kell állítani? Mert, ha nincs, akkor ezt ki fogja csinálni?
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Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő: Megkérdezi,  hogy  az  itt  ülők  közül,  aki  építkeztek
Balatonrendesen,  kinek  volt  ilyen  kötelezettsége,  hogy ha  építkezett  a  teherautók  után  az  utat
rendbe tegye? Konkrétan volt ilyen kötelezettsége bárkinek? Konkrétan visszakérdez Takács úrra,
hogy neki volt-e ilyen kötelezettsége. Ha lett volna, beleegyezett volna?

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nem volt kötelező

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ez egy sajnálatos dolog, Balatonrendesen és még nagyon sok
más helyen rengeteg utcát tettek tönkre építkezések. Ez azzal jár, hogy ma már korlátozva vannak,
nem közlekedhetnek pl. 10 tonnás autók. Az önkormányzat kiad egy ilyen beépítetlen területet. Az
minden módon azzal jár, hogy azon építkeznek.
Takács úrhoz fordul azzal a kérdéssel, hogy ezt miért most, és tőle kéri számon? Mert azokból az
ingatlanokból  magántulajdonosok értékesítettek.  Az ingatlanokból  egyetlen  egyet  értékesített  az
önkormányzat. Magántulajdonosok írhatták ilyen szerződést? Ez egy nagyon értelmetlen felvetés
volt, már bocsánatot kér, hogy ezt mondja.

Kuti Istvánné, képviselő: Takács urat szólítja meg, azzal a javaslattal, hogy kérdezze meg, hogy
hány ház készül felfele a hegy fele, és kinek kellett aláírnia azt, hogy, az utakat rendbe teszik. A
munkatervnél felvette, hogy november van, és hogy kívánják-e az adókat rendezni? Az adók adnak
erre megfelelő lehetőséget, hogy az utakat akár hogy karbantartsák, akár hogy rendezzék. Sajnálatos
módon hiába van bent a vízközmű, az utakban, nagyon jól tudja Takács úr is, hogy még ha tartalék
pénzük is van, mégsem költhetnek rá, még a megsüllyedt utak rendbetételére sem. (Lásd: Bányász
utca)  Ezek  nagy  problémák  valóban,  és  egy kicsit,  hogy ha  beülne  az  autóba  és  körbenézne,
láthatná, hogy hány ház készült, és hogy rendbe tették-e utánuk az utakat. Sajnálatos módon, nem.
Elvetette a testület annak lehetőségét, hogy tárgyalják az adókat novemberben, így nem is lesz rá
bevétel.  Minek után  Balatonrendes  állami  támogatásból  nem tud  sok mindent  megoldani,  mert
vélhetően  azt  is  megnézte  a  polgármester,  hogy  kevés  az  adóerőssége.  Ezért  nem  olyan
adótámogatásokat kapnak, mint amire rászorulnak sajnálatos módon. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Ő azt kérné továbbra is, hogy ezt az utat, azt a félig vörös kő
utat,  legyen  kedves  továbbra  is,  ennek  utána  nézni,  hogy  hogyan  történt  ennek  az  árajánlata,
költségvetése,  szerződése,  mert  úgy  gondolja,  hogy  az  beletartozik  Balatonrendes  2019-es
költségvetésébe és, hogy történtek a kifizetések. Tehát legyen kedves ennek utána nézni. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igazából, ami információ a hivatal rendelkezésére állt, azt összegyűjtötte
bár, ez nem túl sok volt. Gyakorlatilag számlák és fuvarlevelek azok, amik a hivatal rendelkezésére
állnak. Egyéb iratuk nekik ezzel kapcsolatban nincs.

Takács  Ferenc,  lakossági  résztvevő: Tehát  akkor  mondható  az,  hogy  Balatonrendes
önkormányzatnak valahol  valamilyen  szinten  kellene,  hogy legyenek beiktatva  iratok.  (nehezen
érthető)

dr. Szabó Tímea, jegyző: Iktatás az a közös hivatal székhelyén van. Tehát az iktatott ügyiratok, a
könyveléshez kapcsolódóan a számlák, azok mind ott Kővágóörsön vannak.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Akkor másképp kérdezi. Ha ezek a számlák ki lettek fizetve,
akkor azokat mi alapján fizette ki a közös hivatal.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Gyakorlatilag maguk a számlák alapján, a számlán szereplő és a számlán
lévő számok alapján. Aláírásunk csak a fuvarleveleken van.
Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Teljesítése igazolás van-e mellette?
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Takács Ferenc, lakossági résztvevő: A fuvarleveleken például hány forduló szerepel?

Lenner István, polgármester:  Igazándiból ez lett volna a legelső kérés, csak nagyon eltértek a
tárgytól, hogy lehet-e ilyet csinálni, hogy mondjuk egy polgármester neki áll és utat épít, vagy utat
feljavít vagy bármit csinál. Attól függetlenül, hogy a képviselő-testület döntését kikérje ebben a
dologban.
Hallhatták  Kutiné  Erzsikétől,  hogy  nekik  nincs  pénzük  ezekre  a  dolgokra,  tehát  csak  állami
beruházásokból  tudnak ilyen  utakat  építeni,  most  itt  van  egy út,  amin  közel  egymillió  forintos
költségük van, és még nincsen kész, tehát igazándiból jóval többe fog ez kerülni, ezt a Henrik is
megmondta az előbbiekben. Tehát akkor mégis csak van?

Kuti Istvánné képviselő:  Elmondta az is előző polgármester úr, hogy milyen megfontolásból és
hogyan tette.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Elnézést kér a félbeszakításért. A költségvetésben a tervezett
bevételnél 15 millió forintos ingatlan értékesítés szerepel, amely 18,5 millió forintra lett értékesítve,
tehát 3,5 millió plusz keletkezett, amit célszerű volna arra az ingatlan mellett húzódó útra fordítani. 

Lenner István, polgármester: Többször ismétli, hogy ő ezt elhiszi, senki nincs a falu ellen. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Nem úgy tűnik. Készült valami a faluban és baj, de ha nem
készül semmi, akkor tétlen az önkormányzat, de ha készül valami, akkor egyből, az a feltételezés,
hogy ott biztos valami sumákság van. Ez a hozzáállás.

Takács Ferenc,  lakossági  résztvevő: Többször  felteszi  ugyanazt  a  kérdést,  az  út  elkészülésére
vonatkozóan.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Visszakérdez és válaszol Takács úr számára, hogy egy házat,
hogy kezdenek építeni? Vagy bármit hogyan kezdenek el építeni?

A felvétel nehezen értelmezhető több beszélgetés folyik egyszerre.

Lenner István, polgármester:  Megkéri,  hogy kicsit  halkabban legyenek, majd jegyző asszonyt
kérdezi, hogy erről a testület határozatot hozott-e, hogy neki lehet állni, mint polgármester?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Határozatot nem hozott, viszont a költségvetésben a karbantartáson belül
volt keret, nem kellett hozzá döntés, amennyiben az karbantartásnak minősül. 

Lenner István, polgármester: Azt ki dönti el, hogy annak minősül-e?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Biztos, hogy nem ő, ez műszaki-, szakmai kérdés.

(Innentől a hangfelvétel percekig értelmezhetetlen.)

Lenner  István,  polgármester:  Megkéri,  hogy  legyenek  szívesek  halkabban,  nyugodtabban
folytatódjon a dolog. Majd megadja a szót Kutiné István képviselő asszonynak.

Kuti Istvánné képviselő: Bocsánatot kér, hogy közbeszólt, azt szerette volna mondani, illetve csak
megkérdezni, hogy itt, ez a társaság, aki itt ül, örül, hogy volt polgármesterük, Takács úr is itt van.
Nagyon  jól  ismerik  az  ő  működése  alatt  történt  dolgokat  is,  szent  meggyőződése,  hogy
Balatonrendes  jövőjéért  dolgozott,  és  azért  tenne  meg  mindent,  és  ezt  a  jövőben  is  így  fogja
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gyakorolni. Akik meg megválasztásra kerülnek, szintén ugyanezért dolgoznak, és akik itt dolgoztak
9 évig, azok is azért dolgoztak, elég csak, ha a tetőre néz vagy jelen levő tető munkálataira gondol,
és meggyőződhet arról, hogy az emberek, a képviselők nem malmoztak, hanem próbáltak valamit
elérni. Vannak dolgok, ő is tudja, mert az ő működése alatt is jellemző volt, hogy nem készült el a
zebra, a játszótér és még százmillió dolog, de még alig tudták megközelíteni a Kft.-ét is, amit két
hónapra alapítottak, mert tudták, hogy bezár.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Kötelező volt alapítani.

Kuti Istvánné képviselő: Nem volt kötelező.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: De kötelező volt.

Kuti Istvánné képviselő: Nem akar vitatkozni, javasolja, hogy lépjenek tovább, és temessék be az
árkokat, ezt már javasolta Takács úrnak, és javasolta már az új polgármester úrnak is az alakuló
ülést követően, bármikor nagyon szívesen, csak temesse be az árkokat, és fejezzék be ebben a kis
közösségben  ezt  a  szétzüllesztést,  ezt  a  rossz  hangulatot.  Ezt  a  mindenki  lessen  mindenkitől
dolgokat, és hogy mindenki azt gondolja” most mi nyertünk, mi győztünk, most nekünk mindent
lehet”  nem,  senkinek  sem  lehet  semmit.  Ezért  mondta  Takács  úrnak,  hogy  az  önkormányzati
feladatokat szíveskedjen elolvasni, rájönne. Ott kialakult egy teljesen új településrész a faluból, ami
sajnálatos  módon lehetővé  teszi,  hogy meg kell  közelíteni.  Az összes  úttal  kapcsolatban olyan
anomáliák  vannak  a  faluban,  hogy  amik  sajnálatosan  visszanyúlnak  a  Takács  polgármester  úr
idejére. Mert történetesen úgy rendeződtek az úttal kapcsolatos dolgok, hogy „egymás tenyerébe
csaptak”, leírva semmi.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Minden út a Gáspár polgármester úr idejében készült.

Kuti  Istvánné képviselő:  Ezt  mondja  pontosan ő  is,  hogy ezek maradtak.  Bocsánat,  Takácsot
mondott Gáspár helyett elnézést kér, rossz nevet mondott, többszörösen elnézést kér miatta, Gáspár
polgármester urat akart mondani.

Lenner  István,  polgármester:  Elnézést  kér,  úgy  gondolja  jobba,  ha  ő  folytatja,  mert  őt
személyesen csak mégis jobban érinti, hiszen ő örökölte meg ennek az útnak a befejezését és azzal
fordult a körjegyzőséghez mivel, hogy megörökölték, illetve ő megörökölte egy útnak az építését
innentől kezdve szeretett volna kérni erről bármilyen -féle papírt, nyilatkozatot, szerződést, akármit,
képviselő-testületi határozatot, hogy ez hogyan történt, hogy egyáltalán hogyan tudja folytatni ezt
tovább.  Erről  semmiféle  feljegyzést,  semmiféle  iratot,  semmit  nem  kaptam a  körjegyzőségről.
Tímea jegyző asszony kb. most egy, másfél hete van, ő előtte ezt a Tóthné Titz Évától, a jegyzőt
helyettesítő aljegyzőtől. Ő sem tudott neki erről semmit adni, és úgy gondolja, hogy erről Tímea
sem fog tudni neki semmiféle dokumentumot átadni, tehát erről nincs dokumentum. Innen merült
fel a kérdés, hogy akkor ő mint polgármester fogja magát, és épít egy utat Balatonrendesen? A
testület, meg mindenféle szerződés, meg testületi hozzájárulás nélkül? Ez volt itt a legelső dolog,
amit  felvetett.  Azóta  már  nagyon eltértek  ettől  a  dologtól.  Ő erre  egyedül  kíváncsi,  hogy ezek
hiányában  hogyan  folytathatja  ő  ezt  az  utat,  meg  útnak  a  megépítését  nem-e  követ  el  esetleg
szabálytalanságot,  hogy  ezt  az  utat  ő  így  tovább  folytatja.  Erről  kérte  jegyző  asszony
felvilágosítását, de ő sajnos nem tud erről semmit, mert nincs ilyen papír, mint kiderült. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: mint mondta a számlák és a fuvarlevelek állnak rendelkezésre, de azok
megvannak nála is.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Jelenleg nem egy útról beszélnek. (már mondta többször is)
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Kuti Istvánné, képviselő: Ezt akarta ő is mondani, mert ezt fontos tisztázni.

Lenner István, polgármester: Ez a lényeg, a lényeg, hogy 3 útról beszélnek,

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: az összes anyagköltséget, meg fuvarköltséget, amit lát, az 3
külterületi utat érint. Leírja az egyik utat pontosan, hogy melyikről beszél, és megnevezi, hogy az
utcából ki kérte hivatalos formában (e-mail formájában történő) kérelem benyújtásával, annak az
útnak  a  rendbetételét.  Illetve  egy  egészen  Ábrahámhegyig  tartó  útszakasz  feltöltése  történt
meddővel.

Lenner István, polgármester: Nem azzal van a problémája, hogy ez sokba kerül, ő ezt elhiszi, ő
tisztában van vele, hogy ennél még sokkal többe, ez több millió forintos beruházás. Ő csak azt
szeretné kérdezni, hogy ha ő folytatja ennek az útnak a felújítását, akkor nem-e követ el bármiféle
szabálytalanságot ezzel kapcsolatban, mivel nincs róla szerződés, nincs róla semmilyen határozat,
nincs  róla  semmiféle  papír  hivatalosan,  azon  kívül,  hogy  vállalkozók  benyújtottak  egy  saláta
számlát, ha alá írnak valamit, akkor mögötte kellene, hogy legyen, hogy szerepeljen egy megbízás,
vagy egy szerződés, vagy bármi. Ő ezeket a dolgokat hiányolta, és neki most is ez a problémája,
hogy nincsenek meg, és most is az a kérdése, hogy hogyan lehetne rendbe tenni ezt a dolgot, mert
ha ez így működik, és ő fogja magát, és utat épít bárhol és a képviselő-testületet erről meg sem kell
kérdeznie, akkor nem tudja, hogy hogyan történik ez a dolog. 

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő: Nem  építés  történt,  hanem  felújítás!  (ezt  már  többször
hangsúlyozta!!!)

Lenner István, polgármester: Teljesen mindegy

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Már hogyan lehetne ez mindegy?! 

A továbbiakban elhangzottak, nem értelmezhető, mert egyszerre beszélnek.

Lenner István, polgármester: De teljesen mindegy. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Útkarbantartásról beszélt végig, ez történt!

Lenner István, polgármester:  Akkor mondja meg neki azt, hogy ő, mint polgármester mennyit
költhet? Mennyi pénzt költhet ő testületi döntés nélkül egy útnak a karbantartására. Mennyi pénz
költhet, mint polgármester?

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Annyi pénzről, amennyi a költségvetésben – aminek a módosítását most
is elfogadták – ami az előirányzaton belül van, arról. 

Lenner István, polgármester: Oké, oké. Akkor például ha ott van 10 millió forint akkor ő ezt a 10
millió forintot elköltheti? 

dr. Szabó Tímea, jegyző: De ennek ugye van azért lebontása, hogy azon belül mire költhető.

Lenner István, polgármester: Így van, tehát kell hozzá testületi határozat? 

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Ha  előirányzaton  belül  marad,  akkor  nem,  arra  felhatalmazza  a
költségvetés.  Ettől  függetlenül  természetesen  a  többmilliós  beruházásokról  –  hiába  van  a
költségvetésben – arról természetesen mindig szoktak testületi döntést hozni, meg nyilván ezeknél a
többmilliósaknál  más az eljárásrend. Az való igaz,  hogy alapvető kérdés,  hogy az karbantartás,
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felújítás? Vagy pedig útépítés? Mert az tényleg nagyon nem mindegy. Ezt mindenképpen tisztázni
kellene, hogy melyik fogalomról beszélnek.

Lenner István, polgármester: Így van. Tehát a lényeg az, hogy kellett volna róla bármiféle nemű
döntés.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nem is beszélve arról, hogy a testület kinyilvánította ezzel
kapcsolatos szándékát.

Lenner István, polgármester: De nem papír alapon történt ez a kinyilvánítás?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: De most akkor mi a probléma? Mert ha problémája van vele,
akkor meg kell támadnia. Ha az a probléma, hogy Balatonrendesen valami készül, akkor.

Lenner István, polgármester: Ezen nem kell idegeskedni most. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Csak ne mondjon olyat, ami nem valós!

Lenner István, polgármester: Befejezhetné?

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Felhívja  a  figyelmet,  és  nyomatékosítja,  hogy  végig
elbeszéltek egymás mellett, ő saját maga karbantartásról, felújításról beszélt, míg polgármester úr
útépítésről. 

Lenner István, polgármester: Nem, nem, ő nem, ő akkor most is elmondja, hogy itt ezt az utat,
főleg 3 utat nem lehet megépíteni nyolcszázvalahány ezer forintból.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Karbantartásról van szó.

Lenner István,  polgármester:  Akkor karbantartani  nem lehet.  Történt  valami  tanulmány ezzel
kapcsolatban, hogy ez mennyibe kerülhet? Mert lehet, hogy ő neki áll karbantartani, és a végén az
összeg 5 millió forint is lesz.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem szokott erről tanulmány készülni, bocsánatot kér, amiért közbevág.
Akkor sem készült erről tanulmány, amikor a Takács úr… (nem tudja befejezni a mondatot) 

Lenner István, polgármester:  Takács polgármester urat szerinte már hagyhatnák, úgy gondolja,
hogy már 12 éve nem polgármester.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Jelenleg is ő az tulajdonképpen. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Hogy  kitakarította  és  felújította  arról  sem  készült  tanulmány
polgármester úr. Tehát maradjanak a tényeknél!

(Egyszerre beszélnek, a hangfelvétel értelmezhetetlen.)

Lenner István, polgármester: Jó akkor megszavazhatnák ezt a döntést, vagy utána tudnának járni
ennek – fordul jegyző asszonyhoz ezzel a kérdéssel –, hogy ha ő tovább folytatja ezt az utat, így
ahogy meg lett kezdve, azzal követ-e el valamiféle problémát? Mivel ezt ő neki kell befejeznie,
mivel hogy ez el lett kezdve.
Ez befejezésre szorul most mondta a volt polgármester úr, hogy ez nincsen kész. Ezt idő közben
meg kell építeni, de hát ezzel semmi gond nincs, ez befejezésre szorul. Ennyi.
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Azt szeretné tudni, hogy ha tovább folytatja ezt az utat így, ahogy ezt a Henrik megkezdte, annak
van-e bármilyen jogi következménye. 

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Nyilván ezt meg kell nézni, hogy a továbbfolytatás alatt pontosan mit
értünk.

Lenner István, polgármester: Így van, mivel hogy tovább kell folytatni. 

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Ezt  műszaki  szakemberrel  mindenképpen  egyeztetni  kell,  hogy  ne
csússzanak  bele  sem  engedélyköteles  felújítás,  vagy  építés  kérdésébe  egyrészt,  másrészt  az
előirányzatokon belül kell maradni. Nem tudja, hogy milyen időtávban aktuális a folytatás, hogy
még az idén-e vagy pedig jövőre, mert ha jövőre, akkor a jövő évi költségvetésben kell rá tervezni
keretet.

Lenner István, polgármester: De mivel nem tudják, mert nincs róla árajánlat, hogy ez mennyibe
fog kerülni, hogy tervezzék be?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Ehhez hívni kell egy vállalkozót.

Lenner István, polgármester: Így van, és ő írni fog egy ajánlatot.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Először is el kell dönteni, hogy mit szeretnének ezekkel az utakkal, és
akkor  hívni  kell  egy vállalkozót,  el  kell  neki  ezt  mondani,  és  meg kell  kérni,  hogy adjon egy
árajánlatot, hogy mennyibe fog kerülni. 

Lenner István,  polgármester:  Így  van,  érti.  Na  ennek  a  hiányát  érzi,  ennek  az  árajánlatnak.
Semmi baja az úttal, vagy a fejlesztéssel, meg azzal hogy mi történt, csak ő így ezt nem fogja tudni
tovább folytatni, tehát kell ide egy vállalkozó, akit erre megbíznak, hogy fejezze be a karbantartást.
A karbantartásra adni fog a vállalkozó egy árajánlatot és azt a képviselő-testület megszavazza. Úgy
gondolja, hogy ez így működik.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Vagy külön megszavazza vagy biztosít rá keretet a költségvetésben, 

Lenner István, polgármester: Tehát mindenképp beszél róla, ez a lényeg tehát tudják, hogy mire
biztosítanak keretet a költségvetésben.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Most  is  tárgyalták  a  költségvetést,  és  nem vették  végig  soronként,
összességében nyilván azt látják a képviselők, hogy mik azok a dolgok, amiken az önkormányzat
dolgozik. Tehát azt látják, hogy nyírják a füvet az önkormányzati dolgozók, hogy seprik az utcát,
hogy  virágot  ültetnek,  és  még  nyilván  folytathatná.  Ezek  a  kiadások  mind  benne  kell,  hogy
legyenek ezekben a sorokban. Aminél az első napirendi pont, de nem biztos, hogy egy költségvetés
tárgyalásakor minden egyes sort külön meg fognak nézni. Amikor a költségvetés elkészül, nyilván
laikusként  nehéz,  éppen  ezért  az  ilyen  nagyobb  beruházásokat,  meg  felújításokat  szokták  az
előterjesztés szöveges részében az előterjesztésnek kiemelni.

Lenner István, polgármester: Így van, ő ezt megértette. Ő csak arra kíváncsi még mindig, hogy
kell-e szerződés vagy bármi egy ilyen karbantartással kapcsolatban. Tehát akkor kell.

Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző: A jelenlegi karbantartás belefért a költségvetésbe.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  Igen  tehát  ezek  a  számlák  ezekre  a  város  és  községgazdálkodási
szolgáltatási feladaton belül volt előirányzat. Azért nem olyan egyszerű megválaszolni ezt a kérdést,
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mert itt nem arról volt szó, hogy van egy darab számla, hanem sok kis számla, és nem mindegy,
hogy ez miből tevődik össze, tehát nem mindegy hogy ez egy útnak az egy szakaszának például a
felújítása, vagy például van 800 ezer Ft keret és abból például ide is kerül egy kicsi anyag. Tehát
azért  nehéz  erre  válaszolnia,  mert  pontosan  azt  nem  tudja,  hogy  konkrétan  milyen  hány  útra
fordítódott ezt az összeg.

Lenner István, polgármester: Tehát akkor, ha ő ugyanebben a formában kívánja befejezni, akkor
nem követel el semmilyen szabálytalanságot?

dr. Szabó Tímea, jegyző: De most erről asz útról beszélnek?

Lenner István, polgármester: Ezekről az utakról igen.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Nem tudja, hogy mit értenek a befejezni alatt, ezért mondta, hogy ezt
mindenképpen egyeztetni kell.

Lenner István, polgármester: Nincs befejezve ez az út, nem tudják, hogy hol a karbantartás vége. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: De ezt ő sem tudja így megmondani, főleg így látatlanban. 

Lenner István, polgármester: Hát ez az, ő sem tudja így megmondani, mivel nem ő kezdte el, nem
ő csinálta, hanem az elődje, hanem az ezt kívánná befejezni, mivel a Henrik mondta, tényleg nincs
befejezve az út, azt be kell fejezni nem csak egyet, hármat, vagy amennyi be volt tervezve. Egy
dolgot hiányol, hogy ha ezt ő így ilyen formában folytatja tovább, mint ő, akkor ő ezzel követ-e
bármilyen szabálytalanságot?

Kuti Istvánné, képviselő: Most mondta el jegyző asszony.

Lenner István, polgármester: Nem ezt mondta bocsi. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Attól függ, hogy hol lesz a vége, mármint összegileg és az utat érintően
is, mármint hogy megmarad-e karbantartási keretek között.

Lenner István, polgármester: Ki mondja meg?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Első körben a hivatalnak van egy műszaki ügyintézője.

Lenner István, polgármester: Ő beszélt a Kis Tiborral, ő ezzel kapcsolatban semmiről nem tud.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  De ő itt most a jövőre gondol. Tehát ha azt kérdezi, hogy folytatná a
polgármester úr, akkor azt gondolja, hogy első körben le kellene ülnie egyrészt, meg megbeszélni a
műszaki ügyintézővel. Meg nyilván a testületnek úgy kialakítania, hogy hová szeretné ennek, vagy
ezeknek az utaknak az állapotát eljuttatni. És utána kellene nézni, hogy ez még karbantartásnak
számít-e, vagy esetleg már útépítésnek.

Lenner István, polgármester:  Tehát ami egész eddig nem történt meg ez a dolog, azt most kell
megcsinálni. 

dr.  Szabó Tímea,  jegyző:  Azt mondja polgármester  úr,  hogy szeretné folytatni,  és  ha szeretné
folytatni, akkor hogyan.

Lenner István, polgármester:Valószínű, hogy szeretné folytatni,  azt  gondolja,  mivel nincsenek
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befejezve.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Akkor egyeztessék, hogy hol tartanak, és hogy hova szeretnének eljutni,
és az szerint tudják azt megmondani, hogy milyen szabályokat kell követni. Ehhez ott van a hivatal
műszaki ügyintézője.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Eddig belefért, ezután is meg kell nézni, hogy belefér-e.

Lenner István, polgármester: Ezért kérdezi, hogy ez ilyen egyszerűen működik ez a dolog? Hogy
fogja magát és…

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Meg kell vizsgálni, hogy belefér-e

Lenner István, polgármester: Érti, és ki vizsgálta meg?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ő maga.

Lenner István, polgármester: Ez volt a kérdés. Akkor ezt ő, mint polgármester megvizsgálhatja? 

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Ő  maga,  ahogy  neki  kell  x  időn  belül  a  költségvetést
összeállítania. Amikor ő összeállította ezt a költségvetést, még nem tudta, hogy plusz 3 és fél millió
forint bevételt jelent az önkormányzatnak az ingatlan értékesítése. De István ezt már tudni fogja.
De azt azért azt javasolná, a bányával mielőbb felvenni a kapcsolatot, és a jó kapcsolatot tovább
ápolni, mivel, hogy jelentős mennyiségű anyagot biztosított a bánya ingyen, és utána 800 Ft/tonna
áron. Kíváncsi lenne, melyik bánya biztosítaná még ezt így, ilyen áron. 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: A jegyzőnőtől szeretne valamit kérdezni. Nagyon dicséretes,
tulajdonképpen itt majdnem mindenkinek igaza van. Tudni illik valóban adva van az önkormányzati
feladat, minden útnak a karbantartása. Vitathatatlan.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Az önkormányzati utak karbantartása az önkormányzat feladata.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: A földutakat földút minőségében kell karban tartani. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ha már magasabb minőségű utakat kívánok belőle csinálni,
azt fejlesztésnek hívják.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Pont ők szavazták le az előbb azt a magasabb minőségűt.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ha szilárd burkolattal vagy kővel lerakja, az már nem földút.
Testületi döntés, megtervezése, kivitelezése, teljesítésigazolása, és utána szokták kifizetni. Nagyon
dicséretes, hogy minőségileg javulnak az utak, csak ez az apró előzmény hiányzik.

Lenner István, polgármester: Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Már  elég  régóta  szeretne  valamit  kérdezni,  körülír  egy
területet, amivel kapcsolatban megkérdezi, hogy az belterület lett, jól hallotta? Mert eddig külterület
volt.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Az, de nem tegnap óta. Az már 2005 óta belterület.

39



Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nem egészen belterület, az ipari terület.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Most is az.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Azért  lett  belterület,  mert  minden  tulajdonos  adott  a  részéből  egy
darabot, és a Gáspár polgármester úr belterületbe vonta, majd Takács polgármester úr ideje alatt lett
a művelési ágból kivonva. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Nem, az utána történt, az ő idejében belterület volt.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Biztos,  hogy  az  ő  idejében,  most  is  belterület  ipari  területnek  a
besorolásával.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Most is belterület, gazdasági szolgáltató övezet.

Kuti Istvánné, képviselő: Meg kell nézni, ezért nem építhető bármi oda.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Mi köze van ennek az ő általa kifogásolt úthoz?

Kuti Istvánné, képviselő:  Takács polgármester szeretett volna oda egy ásványvíz palackozót. Az
Takács úr javaslatára lett ipari terület, mert javasolta, hogy építsenek egy ásványvíz palackozót a
fúrt kútra, amit szintén Takács úr fúratott.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Az hogy történt?

Kuti Istvánné, képviselő: Úgy történt, hogy ő ellenezte.

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Senki  nem  kérdezett  rá  az  itt  ülők  közül,  amikor
Balatonrendesen egy hónapon keresztül kátyút aszfaltozott, hogy mit és miért csinál.

Takács Ferenc, lakossági résztvevő:  Testület elé vitte a tervrajzot, majd 3 helyről lett árajánlat
kérve, amit a többiek vállaltak, és utána a testület határozta meg határozatban, hogy épülhet az a
kút. Tehát nem arról volt szó, hogy ő, mint polgármester eldöntötte, hogy oda kút épül, és miután
megnézte a büdzsét, látta, hogy ott van 3 és fél millió forint. Nem így volt.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez úgy történ, hogy ennek a területnek a besorolása, amit most felvetett
azért lett ipari terület, mert az volt az elképzelés, hogy ásványvizet találnak, és oda egy palackozót
fognak létesíteni. Ami sajnálatos módon nem valósult meg. De Takács úr kérdezte, hogy miért lett
ez ipari terület. Ezért lett ipari terület, és ezért került a belterület bevonásra, mert a tulajdonosok
tulajdonukat adták a Gáspár úrnak. Ez 10 évig húzódott ez a történet. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Ez nem stimmel, mert a kút az 2009-ben készült, így ha 2005
óta belterület, akkor ellentmondás van a dologban.

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Nincs  ellentmondás,  ez  2005-ben  gazdasági  szolgáltató
övezetként került belterületbe vonásba.

Schöck  Ferencné,  alpolgármester:  Arra  gondolt,  hogy  elég  messzire  kerültek  a  Horog  utca
problémájától, amit Csőkör Éva beadványával kezdtek tárgyalni. 
Valahogy mégis csak erről  kellene beszélniük,  akkor  ha már ez került  előterjesztésre.  Hogy mi
legyen azzal. Mert most rengeteg olyan probléma került fel, ami így van vagy nem így van, ezt még
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meg lehet kérdezni a hivatalban, hogy mi hogy van, de a lényeg, ami a lényeg, hogy a Horog
utcában döntés kell, vagy pedig elnapoljuk és januárig kipuhatolják, és majd akkor?

(A felújítás zaja, és egyszerre beszélés miatt a hangfelvétel értelmezhetetlen)

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Zárásképpen itt az utakkal kapcsolatban még annyit szeretett
volna, elmondani, hogy Balatonrendesen mindegyik évben voltak útkarbantartások, nem egy útra
vonatkozóan, minden útnak lehetőség szerint. A lehető legjobb igyekezetben, sajnos mindent nem
lehetett, nagyon komoly úthálózattal rendelkezik Balatonrendes, nincs rá anyagi forrásuk. Az idei
évben  is  történt  rézsűkaszálás,  aszfaltozás  –  amiben  ő  is  részt  vett,  mindenféle  juttatás  nélkül
aszfaltozott,  mások is követhetik,  ezt  a példát, nem kell  visszafognia magát –, de nem is az az
érdekes, hanem hogy nem is veszik észre, csak mindenben a rosszat keresik. És történt 60.000,- Ft-
ért rézsűkaszálás arról sem született döntés, azért mert megkereste az önkormányzatot az ingatlan
tulajdonos, hogy legyen lekaszálva, és arról sem született egy testületi döntés. Szóval folyamatosan
történtek  útkarbantartások,  majd  amikor  mennek az  emberek  munkába,  látják,  hogy ez  hogyan
történik. Nem egy út volt most sem. Kár volt kihegyezni ennyire ezt a problémát.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Jegyzőhöz  lenne  egy kérdése.  Úgy érzi,  hogy szív  küldi
alapon működik  minden.   Van egy új  megválasztott  polgármester  és  képviselő  testület,  akinek
minden nap felelősség szakad a nyakukba. Viszont a jegyzőkönyv számára kéri, hogy van-e annak
akadálya, hogy az új képviselő testület a teljes anyagátadást megkapja, úgy, mint vagyonmérleg, a
testületi  ülések  jegyzőkönyvei,  a  határozatokról  szóló  dokumentáció  5  évre  visszamenőleg
természetesen, önkormányzat hatáskörébe tartozó levelezés, valamint a pénzügyi tevékenységgel
kapcsolatos tervek, vélemények, egyéb kifizetések, kapcsolatos, teljesítésigazolások. Tudniillik ő
két  cikluson  keresztül  bohóckodott  egy  130.000  fős  kerületben,  és  ő  nagy  tisztelettel  mindig
megkérdezte előbb a hivatal  véleményét  mielőtt  döntenie kellett  valamiről,  és ők is  mindig azt
mondták, hogy mindent le kell papírozni. 
De itt az új társaságnak nincsen semmi dokumentációja, azt a választ kapta meg kérdésére, hogy
kérdezzenek a hivataltól. De ha nem tudják, hogy mi van, akkor mit kérdezzenek. Itt folyamatban
levő dolgok vannak, pofonütés szerűen hirtelen előkerül egy számla, amit ki kell fizetni, nem lehet
bekalkulálni, nem lehet betervezni a költségvetésbe, mert valahonnan előkerül.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ilyen nincs.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő:  Valaki mondta ezt a csodálatos napelem garnitúrát, itt fent.
Valóban  gyönyörű,  tényleg  csodálatos  modern,  csak  egy  baj  van  velük,  hogy  még  nincsenek
kifizetve. És ez most már az új testület nyakába szakad. Innen-onnan jönnek be számlák, amiket
fizetni kell. Itt senki nem akar senkit meghurcolni, senki nem akar senkinek ártani. Itt 20-30-40-50
éve ismerik egymást, mindenki tud mindent a másikról. Tehát nem arra megy a játék, hogy valakit
kicsinálni. Ennek az újonnan jött társaságnak, az úgynevezett a „gyüttmenteknek” nem ez a célja.
Hanem a „gyüttmenteknek” az a  célja,  hogy vegyék már észre,  hogy ők is  ebbe a  közösségbe
tartoznak.  A „gyüttmentek”  között  vannak  jogászok,  közgazdászok,  mérnökök,  orvosok,  akik
felajánlják a segítségüket, csak igénybe kéne venni, csak ahhoz, hogy ezt igénybe lehessen venni –
és tudják, hogy támogatni kell az új testületet – ahhoz, amiket a jegyzőkönyv számára kért, azokra
szüksége van. Beszélt a környéken egy nagy tudású rendőr barátjával, elég sok csillag van rajta.
Barátilag beszéltek, hogy félre értés ne legyen, és ő egyszerűen erre az itt elhangzottakra röviden
leírta,  hogy:  a  közhivatal  jogfolytonos  működésének  rendjének  zavarása,  akadályoztatása,
működésképtelenné tétele a Btk. szerint bűncselekmény. 
Senki nem óhajt idáig elmenni, ezért erre az adatállományra az új polgármesternek szüksége lenne.
Nem államtitkok, nem hálószobatitkok. Akkor sokkal könnyebben lezajlódnának ezek a dolgok. És
nekik is ajánlja, hogy van egy jegyző, és van egy hivatal. A hivatalban szakemberek dolgoznak, és ő
annak idején furcsamód úgy működött, hogy bement a hivatalba, nyílnak az ajtók, azzal, hogy „de
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jó hogy jöttél”. És most is azt tanácsolta, ahogy döntés előtt menjenek fel a hivatalba, akár a kis
előadóhoz, mert az ért valamihez. És kérjenek magyarázatot ahhoz, amit nem értenek. Nekik is
jobb, a hivatalnak meg még jobb. Hogy nem eszetlen hülyeségeket kiad utasításba, és kötelezi a
hivatalt, hogy hajtsa végre. Nem így működik a világ, ez az ő leegyszerűsített javaslata.
És ehhez kellenének ezek az apróságok, amiket kért. Senki nem akar itt balhét, senki nem akarja
senki torkát elharapni. Csak egyszerűen emberivé tenni a légkört, és nem a „gyüttmentek” ássák az
árkokat,  mi  maximum csak védekezünk.  Attól  még nem vállunk ellenséggé,  hogy meg akarjuk
védeni  magunkat.  Sőt  ha  valaki  adott  témában  más  véleményen  van,  az  elfogadott  hivatali
vélemény attól ő még nem válik ellenséggé, ugye?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Persze, hogy nem.

Kuti Istvánné, képviselő: Kik azok a „gyüttmentek”?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Mindenki, aki nem itt született.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő: Hogy ki  mit  csinált,  azzal  számoljon  el  ő,  itt  nem lesz
bosszúállás, érintett abban is, és ő mondja mindenkinek, hogy a bosszúállás nem az ő hatásköre,
meg nem az ő feladata. Ennyi. Nem hiszi, hogy túl vad dolgokat mondott. És, ha arra lehetőség van,
akkor a polgármesternek valahol egy kuckót kellene kinevezni, ahol a személyi anyagoknak egy
zárt szekrényre szükség lesz. Iktatási rendre is szüksége lesz. Nem egy nagy történet.

Kuti Istvánné, képviselő: De ezek már megvannak.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Fent van minden, a közös hivatalban van az iratkezelés. A
hivatalban polgármester úr talán egy kezén meg tudná számolni, hogy hányszor fordult meg. Onnan
lehet  lekérni  minden  iratot,  amire  szükség  van,  irattárba  van  véve  minden  régebbi  irat,  a
folyamatban lévők pedig az adott ügyintézőknél találhatók. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Kérdéssel  fordul  polgármester  úrhoz,  hogy  a  napokban  keletkezett
levelek is iktatásra kerültek?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Ő vitt fel levelet, és amikor beadta iktatásra azt a választ kapta,
hogy „bocsánat, de ez nem így működik”

Egyszerre többen beszélnek a hangfelvétel értelmezhetetlen.
 
Kuti Istvánné, képviselő:  Ő úgy tudja, hogy lehetett volna, csak itt nem szerették volna, hogy
legyen.

Lenner István, polgármester: Kéri, hogy ezt ismételje meg.

Kuti Istvánné, képviselő: Azt mondta, hogy nem kellett nekik ide egész napos

Lenner István, polgármester: Akkor tájékoztatná, mert valószínűleg hiányos lehet az ismerete.

Kuti Istvánné, képviselő: Biztos, mert nem szokta őt tájékoztatni polgármester úr.

Lenner István,  polgármester:  Hiányos,  mivel  őt  magát  sem tájékoztatták,  hogy Tímea nem a
Balatonrendes Község Önkormányzat alkalmazottja, hanem a kővágóörsi közös jegyzőségé. Tehát
nekik semmi közük nincs ahhoz, hogy ő nem itt dolgozik. 
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Kuti Istvánné, képviselő: Ezt tudta mindenki.

Lenner István, polgármester: Most mondta Kuti Istvánné képviselő asszony, hogy ők választották
így.

Kuti Istvánné, képviselő:  Azért volt  itt  ügykezelő,  mert így szólt  a megállapodás. Itt  volt  egy
ügykezelő, úgy hívták, hogy Csik Tímea, de lehetett volna itt Gipsz Jakab is, ha igényt tartana rá.

Lenner István, polgármester:  Igényt tartott  volna rá, csak Tóthné dr.  Titz Éva,  neki 2 órában
ajánlotta fel ezt a dolgot.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem egész napban? Ezért kell tájékoztatni, mert ezt nem tudta.

Lenner István, polgármester: Tehát válasz a kérdésére kedves képviselő asszony, nem ő miattuk
ment el Tímea innen, mert ők meg se tehették volna, hiszen ő a Kővágóörsi Közös Körjegyzőség
alkalmazottja.

Kuti Istvánné, képviselő: Ezzel tisztában volt.

Lenner István, polgármester: Csak szeretett volna helyesbíteni.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Talán nem kellett volna azt híresztelni, hogy innen ellopta az
iratokat.

Lenner István, polgármester: Nem is azt mondták, hogy ellopta, hanem azt mondta, hogy elvitte. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Bárhova ment, azt mondták, hogy elhordták innen az iratokat.
Ez nem valóságos, hiszen nem is Balatonrendes ügyei voltak. Amik folyamatban lévő iratok voltak
itt, amiket vissza kell vinni, hiszen a Hivatal az iratmegőrzés helye. 
És ami elhangzott itt a Daróczi Attila úr javaslataként, azt ő is javasolná. Fel kell járni a hivatalba,
beszélni kell az ügyintézőkkel, mert ők minden segítséget megadnak mindenhez. Ennyi.

Lenner István, polgármester: Köszöni szépen.

Daróczi  Attila: A választások éjszakáján miután megtörtént a szavazatszámlálás, kiderült,  hogy
Lenner  úr  lett  a  polgármester.  Attól  a  pillanattól  kezdve,  minden  csakis  az  új  polgármester
engedélyével,  tudtával,  jóváhagyásával  történhetett  volna  meg.  Az  iratok  teljes  átszállításával
együtt, a kint lévő kulcsokat be kellett volna kérni sajnos ez így működik nem bizalmatlanság, és
csak az ő engedélyével lehetett volna nem bármit kivinni. 

Kuti Istvánné, képviselő: De miért nem tette meg? Valaki megakadályozta? 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Feltételezi, hogy a magától értetődő bizalomból.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem gondolná.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Csik Tímea négy településen dolgozik, és a négy településnek
az iratait  vitte el  innen az irodából,  amely négy település nem Balatonrendes.  Ehhez képest,  itt
mindenki azt állította, hogy elhordják innen az iratokat. 

Hangzavar támad, értelmezhetetlen a hangfelvétel.
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Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  A feladata az volt, hogy a balatonrendesi ügyfeleknek útba
igazítást tegyen, mellette a hivatali munkáját látta el. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Először Daróczi Attila szíves hasonlattal kezdte, így ő is azzal folytatná,,
hogy szívéből  szólt.  De azt  hiszi,  hogy ez a  hozzászólás  nem csak ő rá  vonatkozott,  hanem a
képviselőkre is.
Úgy néz ki az önkormányzatnak az igazgatási tevékenysége, hogy van a képviselő testület, és mivel
ez  egy  kis  település,  nem  hozhat  létre  önálló  hivatalt,  nem  is  lenne  racionális  döntés  ezért
Balatonrendes Önkormányzatának az igazgatási ügyeit a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el, benne a sok- sok ügyintézővel. Balatonrendesnek az ügyeit, mint ahogy akármelyik másik
települését is, nem egy ember intézi, hanem nyilván, ahogy mondta, hogy szakemberek vannak, és a
pénzügyeit a pénzügyes intézi, az adóügyeit az adóügyes, a műszaki ügyeit a műszakos, stb... tehát
nincs alapból egy ilyen szekrény, hogy tessék itt vannak Balatonrendesnek az ügyei, meg az iratai,
mert  nyilván  ezek  szakterületenként  vannak,  az  egyes  ügyintézőknél.  Úgyszintén  iktatás  is
kizárólag  Kővágóörsön,  központi  iktatás  van,  nem  is  akármilyen  rendszerrel,  gyakorlatilag
valamennyi hivatal számára egységesített úgynevezett ASP rendszerben történik. Ettől még csak el
sem tudnak térni. Minden iratot ott kell érkeztetni, onnan kell, hogy kimenjen és kell, hogy iktató
számot kapjon. Az irányítást valóban a képviselő-testület, meg a polgármester látja el, de a konkrét
ügyintézési  feladatokat  nem ők. Ezek az iratok nem a képviselőknél  és nem a polgármesternél
vannak, korábban sem voltak rájuk itatva, és náluk, hanem ott őriznek mindent a Közös Hivatalban
adott esetben zárható-, vagy adott esetben akár páncélszekrényben is. Úgyhogy itt is azok az iratok,
amik voltak az itt levő hivatali dolgozónak a munkakörébe tartozó iratok voltak. Az igaz, és ezt
említette  is  a  polgármester  úrnak,  amikor  ők  először  egyeztettek  egymással,  hogy igen  az  idő
folyamán fel fog gyűlni, mindenkinél minden képviselőnél, meg a polgármester úrnál is egy csomó
olyan irat, ami nem az iktatott ügyirat, hanem annak a másolata. Pl. ha jön egy levél a műszakoshoz,
leülnek megbeszélni, és azt mondja a polgármester úr, hogy kér belőle például egy másolatot. Vagy
elrakja  magához  a  testületi  ülés  anyagát  stb.  Tehát  ebből  egyfajta  ilyen  irattömeg  az  nyilván
keletkezik. Azokat a kijelentéseket, hogy semmit nem kaptak a képviselők vagy a polgármester úr,
azt visszautasítja. Volt egy polgármesteri munkakör átadás-átvétel,  amiben egyrészt tájékoztatást
kapott, és erről jegyzőkönyv is felvételre került, és nem csak hogy a hivatal részéről, de még a
kormányhivatal  részéről  is  volt  ott  képviselő.  Ott  a  polgármester  úr  tájékoztatást  kapott  a
folyamatban levő beruházásokról,  bemutatásra kerültek számára az önkormányzatnak a társulási
megállapodásai, és a kötelezettségvállalással terhelt szerződések, ezreknek a másolatát úgy tudja,
hogy meg is kapta a polgármester úr, majd a későbbiekben azoknak a szerződéseknek a másolatát
is, amik az úgynevezett bevételt keletkeztető szerződések pl. a bérleti szerződések, de látott közötte
adásvételi szerződést is. Ebből már van egy alap állomány. Valamennyi jegyzőkönyv nem csak a
képviselők  számára,  de  bárki  számára  hozzáférhető,  hiszen  az  önkormányzatnak a  holnapján  a
balatonrendes.hu-n véleménye szerint nem csak 5 évre visszamenőleg, hogy 5 évre visszamenőleg
fent  vannak,  az  biztos,  és  minden  ülés  elején  napirend,  ez  a  lejárt  idejű  határozatokról  szóló
beszámoló,  mint  ahogy  most  is  így  volt.  Erre  mindig  van  írásos  előterjesztés  és  ezek  az
előterjesztések is fent vannak a honlapon, ott az összeset meg lehet nézni. 
Arra  van  még  szükség  pluszban,  hogy  most  az  összes  jegyzőkönyvet  másoljuk  le  5  évre
visszamenőleg? Az szerinte irdatlan idő, meg papír, és nagyon nagy halom. Ott van a honlapon
minden. Való igaz, hogy újként bekerülni biztos, hogy nem egyszerű. Ő most jött vissza 2 és fél év
után, ahogy beszélték, gyakorlatilag másfél hete van itt újra, és nagyon sokszor kapkodja a fejét,
még ő is pedig azért neki jó sok év munka van a háta mögött ezen a területen. Teljesen újként meg
abszolút megérti, hogy nem tudja azt, hogy mi volt. Elhiszi azt is, hogy nem ismerik még egymást,
nincs még olyan kialakult munkakapcsolat, mint a korábbiakban, de az nem azt jelenti, hogy nem
alakulhat ki, ezt mondta is a polgármester úrnak, hogy azon lesz, hogy kérdezni, ahogy Daróczi
Attila is mondta bármiben lehet, de úgy gondolja, hogy a szerződéseket átadták, a folyamatban levő
beruházásokról tájékoztatásra került a polgármester úr.
A szerződéseket átadták, a folyamatban lévő beruházásokról tájékoztatásra került a polgármester úr,
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tehát  további  lépés  valóban  az  irdatlan  mennyiségű  munka,  hogy  azt  mondják,  hogy  5  évre
visszamenőleg mindent adjunk oda.  Sőt, van olyan rész, amit oda sem adhatunk, mert mondjuk a
személyi anyagot, amit említett, azt aztán itt helyben végképp nem kezeljük, annak ott kell, hogy
legyen  a  hivatal  központjában.  De  tényleg,  ahogy  most  ő  is  mondta,  meg  ő  úgy  tudja,  hogy
számtalanszor  a  kollégái  is,  meg  aljegyző  asszony  is  elmondta,  hogy  tényleg  mindenben
rendelkezésre  állnak,  és  nagyon  szívesen  segítenek  akár  a  képviselők,  akár  a  polgármester  úr
számára. Ők sem azon vannak, hogy akadályozzák a munkát, sőt nekik is az az érdekük, ha egy jó
együttműködés alakul ki. Meg ők is azért vannak, hogy azok a települések, akik alkotják a Közös
Hivatalt, azok fejlődjenek, és a jövőre nézve dolgozzanak. Reméli, reagált mindenre. 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Az eddigi tapasztalatáról beszél a hivatallal kapcsolatban.

(A felújítás zaja miatt, nehezen érthető a hangfelvétel.)

Ez a minimum, Kuti Istvánné képviselő asszony felkészült ragyogóan.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Mégis  sajnálja,  hogy a  testületi  ülést  megelőző  fórumból  a  testület
kihagyta.  Ő  felajánlotta  polgármester  úrnak  a  segítségét,  azért,  mert  ő  nem ehhez  a  slepphez
tartozik. Ezért 

Lenner István, polgármester: Milyen slepphez?

Kuti Istvánné, képviselő: Van slepp, mert ott ült Daróczi úr is. 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Mert ők egy irányba szeretnének menni.

Kuti Istvánné, képviselő:  Ezért  szóljanak, ha egy irányba szeretnének menni.  De nem sikerült
szólniuk, ott ült. Attila úr, Martina, Anikó, Polgármester, 

Lenner István, polgármester: Csak a könyvtárba jöttek.

Csabáné Varga Anikó képviselő: Ő a könyvtáros, neki muszáj itt lennie. 

Péringer Martina, képviselő: Annyi történ, hogy polgármester úr elmagyarázta, hogy lényegében
mi az egésznek a lényege. Ő, mint teljesen új, 21 évesen fogalma sem volt róla, hogy mi történik és
ő vetetette fel azt az ötletet,  hogy ha valamiben a segítségét szeretnénk kérni, akkor nyugodtan
menjen oda, átbeszélik az egész anyagot, tehát semmi olyan dolognak a megbeszélése nem történt. 

Kuti Istvánné, képviselő:  Azért kellett volna mondaniuk neki is, hogy ha van kedve, jöjjön el,
akkor ő most el is hiszi, amit mondanak, meg persze különben is, de különben is elhiszi. 

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Csak  annyit  szeretne  mondani,  hogy  a  bizalom  az
természetesen ki fog épülni szép lassan, de az elég nehéz volt, amikor ide megérkeztek, és egy hétig
mindennap kérdezték,  hogy ha üres az iroda és minden fiók,  volt  két nagy fekete zsák eltépett
iratokkal, lehet, hogy pont azoknak az iratoknak a másolatai voltak bent, amit Jegyző Asszony is
mondott. Jó lett volna, ha nem csak Kővágóörsön, de itt is van egy irodájuk. Nem muszáj zárható
szekrényben tartani, ha legalább egyet, ha találtak voltak, ezért kérték az SZMSZ-t, hogy egyáltalán
a hivatal az hogyan is működik. Kérték az SZMSZ-t szóban, és mivel nem jött meg és nem találta a
honlapján, ezért kérte írásban is. Mikor bement az iktatóba, hogy ezt szeretné, ha iktatnák ezt a
levelet, az volt a válasz: „ez nem így szokás itt nálunk”, és mint a véres húsra úgy néztek rájuk, ha
az iktatón keresztül adnak be valamit, pedig ő abban a 140 ezres kerületben ehhez volt szokva. Ha
akart valamit, akkor az iktatón keresztül egy tiszteletteljes levelet leadott, majd választ kapott rá.
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Egyébként meg lehet, hogy együtt vacsoráztak, de azért, amikor a hivatalhoz fordul az ember, ír egy
levelet, ami hivatalos. Ezt ő így gondolta, de úgy látszik, ez fog majd működni. Szép lassan aztán
megismerik egymást, és majd úgy működik, hogy nyugodtan odaadja a kezébe a boltban, és akkor
azt mondom, hogy „vidd már be”.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Az iktatással, azzal teljesen egyetértenek, amit el is mondott az imént,
hogy igen, mindent iktatni kell. A „nem így működik” arra vonatkozott, hogy  abban a bizonyos jó
és bizalomra épülő munkakapcsolatban ez úgy működött, hogy mondjuk a múlthét pénteken hagyott
ott  neki  egy levelet,  helyette,  ha  mondjuk,  bemegy hozzá  és  azt  mondja,  hogy adjon már  egy
SZMSZ-t, mert már egy hónapja kérik. Egyébként ennek örömére, jó is hogy szóba került, mert
hozott 2 példány aláírtat is, előtte ő már polgármester úrnak a holnapról történő linket átküldte e-
mailben, meg a honlapon a hatályos rendeletek linkjét is átküldtem, de hozott most aláírt másolatot
is. Tehát hogy közvetlenebbül is lehetett  volna.  Oda adta volna,  mindössze erre vonatkozott az,
hogy „nem így működik”.
Ő bízik abban, hogy ez a jövőben változni fog és hogy úgy fog működni, mint egy klasszikus jó
kapcsolat, hogy azért egy SZMSZ-ért nem biztos hogy levelezniük kell egymással. 

Schöck Ferencné,  alpolgármester:  Első  körben így csinálta,  de az  elődje  Éva azt  mondta,  jó
persze, majd ha ráér, meg ha éppen nem tárgyal. Úgy érezte, hogy ez távolság tartás esete., akkor
bement oda a pulthoz, még nem is ismeri a helyszínt, nem tudja, hogy ki hol ül, de azt gondolja, ha
egy út felújítása elkészül, eldől, Balatonrendesen, akkor legalább a műszaki osztályon kellene, hogy
tudjanak róla valaki. De nem tudták.

Lenner István, polgármester:  Ők kérték szóban az SZMSZ-t többször, és kaptak egy 2008-ast.
Amin  a  Soltész  Attila  volt  a  körjegyző,  és  még  Ábrahámhegy  -  Salföld  -  Balatonrendes
körjegyzőségéhez  tartoztak,  ő  úgy  gondolja,  hogy  nem  ezt  az  SZMSZ-t  kellett  volna,  hogy
megkapják. Úgy gondolja, hogy ezt Évától is meg kellett volna kapniuk akkor. Úgy gondolja, hogy
ez hogy egy bizalmatlanságot szült, mindegyikőjük irányába meg hogy miért van ez, hogy miért
kapnak  egy  11  évvel  korábbi  SZMSZ-t  ahol  még  azon  a  papíron  pl.  a  Takács  Ferenc  volt  a
polgármester, és 2008. januári dátum szerepelt rajta.

dr. Szabó Tímea, jegyző:  Ezt nem tudja, hogy hogyan történt. Most jelenleg hatályban lévő az
2013-as, és csak mivel felmerült a közös hivatal megállapodása kapcsán is,(azt is hozott), hogy még
Ábrahámhegy is benne van. Ez úgy néz ki, hogy megalkotják, és lehet, hogy számtalan módosításon
átesik,  mint pl.  ennek a rendeletnek is több módosítása is van,  viszont ez mind követhető itt  a
lábjegyzetekben igazából. Valóban nem a 2008-as már a hatályban lévő, de az nem biztos, hogy
előző évi SZMSZ-t kapnak. Ha nagyobb volumenű módosításra van szükség, akkor szoktak újat
alkotni.  A  Közös  Hivatal  létrehozásáról  szóló  megállapodáson  is,  ugye  azt  annak  idején
Ábrahámheggyel kötötték, és annak az úgynevezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
formátumát, ez az egész folyamat, meg az a számtalan módosítás, amivel ez a rengeteg testület
jóváhagyta, az mind nyomon követhető benne. Tehát lehet, hogy az jó volt, amit kaptak, abból is
hozott aláírt másolatot, meg magát az ügyiratát is, így még akár egy eredeti példányt is tud adni,
mert abból minden önkormányzatnak megvan az eredeti.

Schöck Ferencné, alpolgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal honlapján nézte meg, ott sem
találta meg, de okosabb lett. 

Az épületben jelenleg is zajló felújítás zaja miatt, nehezen érthető a hangfelvétel.

SZMSZ-t ő is írt, amikor még nem volt nyugdíjas. 78 oldal volt, és amikor minden évben 3-szor
módosították,  akkor  bizony  este  10-11  órától,  ha  kellett  másnap  3  óráig  átírta  benne  a
módosításokat. 
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dr. Szabó Tímea, jegyző: Elhozta, hogy meglegyen papír alapon is, és ismét elmondja, hogy bízik
benne, hogy ez a nem épp jó munkakapcsolatként jellemezhető állapot javulni fog a jövőben, a
közös hivatal számára is sokkal előnyösebb, mint ha hadakoznának egymással, amit ő nagyon nem
szeretne, nem is volt eddig erre különösebben példa. 

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Örül  neki,  hogy  a  testületi  ülés  kellemes  hangú.  Timit
kislánykora óta ismeri, aki ismeri, mindenki szereti, nem lehet rá rosszat mondani. Ott csak az volt a
probléma,  hogy  az  ő  kezelői  minőségében  ki  adott  neki  arra  engedélyt,  hogy  összepakoljon
mindent, és angolosan távozzon. Ez mind érdekesség, de ez már megtörtént. A másik az emberi
kapcsolatok. a hivatal egy borzalmas intézmény, egy utálatos, rettenetes, ha van emberi kapcsolat,
egyből  élhetőbb  és  kellemesebb.  Kuti  Istvánné  képviselő  asszony  felszólalásait,  abból  a
szempontból tudja értékelni, hogy járt az ELTE jogi karára – nem akar jogászkodni, meg nem akar
okoskodni –, de a jogérzéke valahogy kifejlődött. A múltkor az volt a tapasztalata, hogy a képviselő
asszony iszonyatosan fel van készülve Vagy egy irányba mennek, és akkor mindenkinek jó, vagy
széthúznak, és akkor abból baj lesz

Kuti Istvánné, képviselő: Nagyon köszöni ezt az okfejtést, csak azt szeretné megkérdezni, hogy ha
ez az SZMSZ, ilyen fontos, és valóban az, mert anélkül nem lehet dolgozni, miért halasztották el azt
az alakuló ülésen. Itt ültek mindannyian az alakuló ülésen, és akkor mi az ördögért halasztották el
azt a napirendi pontot, miért nem tértek ki arra, hogy szerettek volna egy SZMSZ-t, mert abból
akartak volna dolgozni.

Lenner István,  polgármester: Azért  nem szavazták  meg  kedves  képviselő  asszony,  mert  nem
tudták, hogy mi van az eredetiben, és úgy nem tudnak módosítani, úgy hogy nem tudják, hogy miről
kell módosítani

Kuti Istvánné, képviselő: De ez miért nem hangzott el a jegyzőkönyvben?

Lenner István, polgármester: Ez elhangzott. 

Kuti Istvánné, képviselő:  Ez így elhangzott, hogy azért halasztják el, mert nem tudják, hogy mi
van az eredetiben, ez így elhangzott? Ez így elhangzott ebben a jegyzőkönyvben? Amit a kezében
tart?

Lenner István, polgármester: Ez így, igen, így van. 

Kuti Istvánné, képviselő: Ebben nem hangzott el

Lenner István, polgármester: Akkor valószínűleg kimaradt belőle, mert elhangzott.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez nem hangzott el, egyszer szólalt fel, meg is keresi azt a részt.

Lenner  István,  polgármester:  Nézegetheti  nyugodtan,  de  elhangzott,  és  ő  a  Titz  Évával  is
megbeszélte, itt ült mellette, ugyanúgy elmondta neki. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Már az előzőekben is szerette volna kérdezni, hangfelvétel
történt itt?

dr. Szabó Tímea, jegyző: Persze, ahogyan most is, itt van.

Takács  Ferenc,  lakossági  résztvevő:  Akkor  könnyen  kideríthető,  hogy  elhangzott  vagy  nem
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hangzott  ez  el.  Megjelenik-e  az  valamilyen  papírformában,  akár  a  jegyzőkönyvben,  amiket  itt
feltesznek különböző igényeket? Kezdve az iktatástól, kezdve az SZMSZ-ig. Ő nem lenne ilyen
„majom”, azzal a légből készített jegyzőkönyvvel, mert annyira sok minden hangzik el.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Majdnem  szó  szerint  itt  van  minden,  megnézhetik.  Azt  elfelejtette
mondani az elején, de úgy tudja, hogy nem kell, mert ő ezt lenyilatkozta az 5 évre, hogy minden
ülésről jegyzőkönyvet kér. Így kezdte az alakuló ülést, és azért vette ezt elő, mert nem hangzott el
ebben egy mondat sem arról, hogy az SZMSZ-t azért kérik, mert nem áll rendelkezésükre.
Szeretné, hogy ha minden tárgyilagosan hangozna el. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő:  Nem tudja, hogy ez az SZMSZ-szel jár-e, vagy, hogy más
SZMSZ-ekben bent van-e, hogy a polgármesternek milyen jogköre van, arra vonatkozóan, hogy
mennyi az, amit önálló döntésként, amiben folyó ügyekben elintézhet, és mi az, amiben kötelessége
csak utólag tájékoztatni a képviselő testületet. Ebben viszont nincs benne ebben az SZMSZ-ben, és
szeretné,  hogy ha  bekerülne  az,  hogy a  polgármesternek  saját  hatásköre,  joga  lenne  bármilyen
anyagi szolgáltatást ellenvételezni, abban az esetben, ha az a büdzsébe belefér. Ha nem fér bele a
büdzsébe, akkor átcsoportosítás következik, vagy a tartalékból kérnek el. Mivel ez egészen eddig
így működött, ezért szeretné, hogy ha ez belekerülne

dr. Szabó Tímea, jegyző: Annyit szeretne megjegyezni, hogy nem szó szerinti a jegyzőkönyv, az
elhangzottak lényegét kell benne rögzíteni. De általában úgy szoktak jegyzőkönyvezni, hogy úgy
zömében gyakorlatilag  minden benne van,  ha  nem is  szó  szerint.  Tehát  igen,  szerepelni  fog  a
jegyzőkönyvben. És ez,  amit  mond, emlékei szerint a költségvetésben szokták azt szerepeltetni,
hogy – de majd megnézi – mert itt  most, csak a módosító rendelet  van, hogy „felhatalmazza a
polgármester, hogy az előirányzatokon belül...” ha jól emlékszik egy ilyen mondat szokott benne
lenni a minden évi költségvetésben, meg az az összeg is,  ameddig jogosult  átcsoportosítani,  de
ellenőrzi, hogy így van-e.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Annyit szeretne csak mondani az SZMSZ-ről, az hangzott el,
hogy  rajta  van  a  honlapon.  Ezért  ezt  előbb  szíveskedjenek  elolvasni,  mert  a  honlapról,  amit
letöltöttek  SZMSZ-t,  az  volt  benne,  hogy  Balatonrendes  –  Salföld  -  Ábrahámhegy  Közös
Önkormányzat, aláíró, Gáspár István, Takács Feri, és csak a legvégén volt a Henriknek az aláírása,
akkor ez nem egy érvényes SZMSZ semmiféleképpen 3 aláíróval és még Balatonrendes – Salföld -
Ábrahámhegy Közös Önkormányzattal, ez volt fent a honlapon.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, csak hogy ugye több menüpont is van, tehát például a rendeleteken
belül is van olyan, hogy hatályos rendeletek, meg van olyan külön, hogy a minden évi rendeletek.
Tehát lehet, hogy az az SZMSZ annál az évnél volt, és nem a hatályosnál. 

Schöck Ferenc lakossági résztvevő: Ők a hatályosokban nézték. 

dr. Szabó Tímea, jegyző: Amikor a múlt héten – pont egy hete – egyeztettek a polgármester úrral,
és akkor kérte az SZMSZ-t, akkor megbeszélték, hogy a linkjét átküldi, és akkor a most hatályos
volt  a  honlapon.  Azt  esetleg  lehet,  hogy  megnézik  majd  a  honlapot,  ez  is  akár  a  képviselő-
testületnek a munkájába tartozhat, hogy esetleg megnézni olyan szemmel, hogy nem-e lehetne picit
egyértelműbbé tenni. Azt elfogadja, hogy nem jó SZMSZ került elő, ha más nem, most biztos, hogy
pótolták.

Lenner István, polgármester: Na igen, ezért nem szavaztak róla igazából, mert nem tudták, hogy
mi a hatályos. Nem gondolták úgy, hogy egy 2008-as.
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Kuti Istvánné, képviselő: Csak az a baj, hogy ez nem hangzott el, hogy ha ezzel tisztában volt a
polgármester úr, akkor el kellett volna mondania, mert ott csak az hangzott el, hogy elhalasztják, és
hogy elfogadják-e ezzel a módosítással a napirendet. Arról szó volt, hogy ezen a testületi ülésen
fogják megbeszélni.

Lenner István, polgármester: Elhiszi, hogy őt tartja ebből a dologból hibásnak, de az nem merült
fel Önben, hogy esetleg véletlenül ne adj Isten kimaradhatott a szövegből?

Kuti Istvánné, képviselő: Ha ebből ezt így vonja le, akkor nagyon sajnálja. 

Lenner István, polgármester: Jelen állás szerint így tudja levonni.

Kuti  Istvánné,  képviselő:  És  azt  is  sajnálja,  hogy  erre  nem  hívta  fel  a  figyelmét  aljegyző
asszonynak is. 

Lenner  István,  polgármester:  Ő  felhívta  előtte  többször  a  figyelmét  rá,  legalábbis  szóban
megtörtént. 

Kuti Istvánné, képviselő: Sajnálja, hogy ez így történt.

Lenner István, polgármester: most már mindegy, szerinte lépjenek túl az SZMSZ témán. 

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Ezzel  kapcsolatban  vegyék  már  tudomásul,  hogy  „első
bálozó”  a  Pisti  és  az  Aranka  is.  Kuti  Istvánné  képviselőt  szólítja  meg,  hogy neki,  mint  nagy
tapasztalattal rendelkező alpolgármesternek kellett volna mondani, hogy „gyerekek ez a koreográfia
így zajlik.”
 
Kuti Istvánné, képviselő: Kellett volna, hogy mondják.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Nem tudták, hogy hogyan kell a táncrendet összeállítani.

Kuti Istvánné, képviselő: Na de akkor miért nem szóltak? Miért nem szóltak, hogy beszéljék meg?
Neki egy szóval még senki nem kérte a segítségét. 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Nem kérni kell, adni kell. 

Kuti Istvánné, képviselő: Ad nagyon szívesen, meg adott is, akkor, ha valaki úgy tekinti, mint a
testületének tagját. Daróczi Attila urat szólítja, meg, hogy ő, mint kívülálló nem tudja ezt megítélni.
Ha őt egyszer valamilyen üggyel kapcsolatban megkeresik, biztos, hogy abban a segítségükre lesz.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Erzsike elfogad egy véleményt?

Kuti Istvánné, képviselő: Hogyne.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Annyira  csinos,  ha  a  stílusát  hozzá  igazítaná,  akkor  egy
bődületesen aranyos ember lenne.

Kuti Istvánné, képviselő: Ne haragudjon, mindenkinek 70 éves korára van egy stílusa, ahogy neki,
úgy Daróczi úrnak, ő is találna kivetni valót az övében, de nem kéri, hogy igazítsa bárhová, ő is oda
igazítja a stílusát, ahova neki tetszik.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ahogy gondolja, a közösség javára természetesen. 
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Kuti Istvánné, képviselő: Természetesen, ezt el is mondta már párszor. 
Akkor mehetnek tovább a vegyes ügyekben? 

Schöck Ferenc lakossági résztvevő: Még annyit szeretne mondani, hogy amikor ide megérkeztek a
megbízó levelek átadásakor, bement egy pohár vízért, és döbbenten tapasztalta, hogy nincs tűzhely
a konyhában, az hogy az irodában is üresek a fiókok az utána következett, majd utána megnézte,
hogy hol  van a hangosító  berendezés,  amit  szintén nem talált.  Anikó mondta,  hogy bent van a
szekrényben valóban bent is volt a választás utáni pénteken, majd amikor jöttek kedden, akkor már
nem volt a szekrényben a hangosító berendezés, tehát így a bizalom nélküliségről csak annyit, hogy
jöttek mentek.

Kuti Istvánné, képviselő: Mondta is hogy „csomagolunk, csomagolunk”? 

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Jól  mondja,  hogy  ”jöttek-mentek”.  Otthonról  hozta  el  a
tűzhelyét, az volt itt a konyhában, amit jelzett is a polgármester úrnak, hogy kiviszi a konyhából. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Igen?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Igen

Schöck Ferencné, alpolgármester: Polgármester urat szólítja meg a kérdéssel, hogy: „Mondta?”

Lenner István, polgármester: Igen. Hogyne. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Illetve volt még egy erősítője és volt még egy hangfala, ez
volt itt az épületben a saját tulajdona volt. Ez került elvitelre. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: De ott bent az a szekrényken, akkor az a hangosító berendezés,
az az ezüstös.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Az önkormányzati tulajdonú hangosító berendezés, ott van
fent.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Ráadásul minden ajtó nyitva volt, a felújítás is zajlott. Olyan
érzete  volt,  hogy tulajdonképpen valamelyik teherautóval  bármit ki  lehet  innen vinni pillanatok
alatt.  Amikor legeslegelső nap 14-én délelőtt elment a ház előtt,  és valamiről valakivel beszélni
akart, ezért megállt, és látta, hogy dobozok vannak az egyik autóban, teljesen mindegy, hogy kinek
az autója. És akkor kérdezte, hogy csomagolunk? 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő:  Nem mindegy, mert ha valakit vádolni szeretne, akkor azt
nevezze meg. 

(egyszerre beszélnek többen, a hangfelvétel értelmezhetetlen)

Schöck  Ferencné,  alpolgármester: Nem,  nem  vádol  senkit  sem,  csak  megkérdezte,  hogy
csomagolnak-e, mert nem tudott konkrétan, mire gondolni.

Kuti Istvánné, képviselő: Csak gondolt valami rosszra, ha így kérdezte meg, hogy ”csomagolunk,
csomagolunk?”

Schöck Ferencné, alpolgármester: A zsákok is nyilván valamikor össze lettek állítva, mert kedden
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reggel már el is vitték, tehát gyakorlatilag történt itt egy-két apróság. 

Kuti Istvánné, képviselő: Akkor miért nem akartak jegyzőkönyvet íratni a dolgokról?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ha már idáig mentek, akkor ezzel kapcsolatban megjegyezné,
hogy  történt  itt  már  olyan,  hogy  rendezvények  után  a  konyhában  nem  voltak  meg  bizonyos
eszközök, de senki nem vádolt meg senkit. 
Ha már a kultúrház helyiségnél tartanak, látta, hogy a napokban NABE összejövetel volt. Szabad-e
megkérdeznie, hogy az a helyi NABE szervezésében volt, vagy a nagy NABE szervezésében volt-
e?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Melyik?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő Most 16-án volt egy.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Az a nagy NABE küldött gyűlése volt. 

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Akkor  tehát  a  nagy  NABE  elkérte  Balatonrendes
Önkormányzatától a Kultúrházat?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Így van.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Fizetett érte bérleti díjat? 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Nem fizetett.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: És a kérelem, iktatásra került?

Schöck Ferencné, alpolgármester: Nem.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ha a másik oldalról felteszik a kérdéseket, akkor ő is felteszi a
kérdéseket. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Jogos, teljesen jogos.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Mert ugyanis az önkormányzat rendelete alapján a nagyterem
bérbeadása kérelemre történik, és a kérelemre engedélyt ad. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Ezért is fogják alaposan áttanulmányozni az SZMSZ-t.

Lenner István, polgármester: Ebben ő úgy gondolja, hogy ő tud erről a dologról, ő megengedte,
hogy itt legyenek. Fuchs Henriket szólítja meg, hogy ne menjenek bele a múltba, hogy mi történt
inkább. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Egészen addig nem volt támadó – ha figyelték – csak segítő
szándékú hozzászólása volt a testületi üléshez, egészen addig, ameddig nem lett támadva. 

Lenner  István,  polgármester:  Igazándiból  nem  is  akart  támadni,  azt  kérdezte  meg,  hogy
folytathatja-e tovább ennek az útnak a hasonló karbantartását. 

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Most éppen másról beszéltek, előbb fejezzék be azt.
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Lenner István, polgármester: Mondta, hogy tudott erről, de akkor most mi a probléma ebből? Ha
itt elkezdenek személyeskedni, ő is fel tud millió témát hozni erre, de semmi értelme.

Kuti Istvánné, képviselő: Polgármester úr kezdte el.

Lenner István, polgármester: De mit kezdtem el?

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Egyik oldalról kell a megállapodás a másik oldalról nem?

Lenner István, polgármester:  Azért a kultúrház bérbeadás szinte egy helyi szervezetnek, ami a
Nők a Balatonért.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Nem helyi szervezet, ez volt a legelső kérdése.

Lenner István, polgármester: Majdnem helyi szervezet a Nők a Balatonért mégsem ugyanaz, mint
egy 900.000,- Ft-os útkarbantartás, ami be sincs fejezve.

Kuti Istvánné, képviselő: Helyesbít, hogy nem egy úté, hanem három úté.

Lenner István, polgármester: Akkor háromé. Javíthatják itt egymást milliószor, de ennyi.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő: A NABE  közcélú  egyesület.  A közcélú  egyesületekkel
általában nem bérleti szerződést kötnek, hanem általában rendelkezésre bocsátást.

Kuti Istvánné, képviselő: Ha van olyan határozata.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ez polgármesteri hatáskör.

Kuti  Istvánné,  képviselő: Ez  nem  polgármesteri  hatáskör,  a  képviselő-testületi  határozat
szabályozta le a kultúrház működését. Civil szervezet mindig meg is kapja, egyetlen feltétele van
az, hogy egy kérvényt kell benyújtani. Erről a civil szervezet azért, mert bármi történhet, azalatt az 

Egyszerre többen beszélnek a hangfelvétel értelmezhetetlen.

Kuti Istvánné, képviselő:  Ő rajtuk, számon kérik az iktatást,  visszamenőleg a nem tudja hány
papírt. Akkor most is rendnek kell lennie. Ezt az Aranka, mint civil szervezet vezetője tudta, mert
nem tegnap kezdte, de hát itt új, de mint civil szervezet vezetőjének tudnia kellett, hogy kérvényt
kell benyújtania, és annak függvényében kapja meg a termet. 
Javasolja, hogy menjenek tovább a vegyes ügyekben, mert lennének itt sokkal, százszor komolyabb
dolgok is, amit érdemes megbeszélni. Úgy érzi, itt már csak az indulatok dominálnak, és ennek nem
lesz vége.
Ismételten szeretné majd elkérni polgármester úr programját írásban, 4 hete.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: A nyugdíjasokkal kapcsolatban volt egy kérdése.

Lenner István, polgármester:  Van egy százezer Ft-os összeg, ami meg van szabva a „Mindenki
karácsonyára”. Csak ez az összeg szerepel, ebben bent vannak az ajándékozások, meg minden? 

Kuti Istvánné, képviselő: Nincsen, hogy lenne benne.

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Erről is most kellene dönteniük?
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dr. Szabó Tímea, jegyző: Az időpontról döntöttek, mire gondol pontosan?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: Meg szokták ajándékozni a nyugdíjasokat.

Szabó Tímea, jegyző: Azt külön szükséges egyeztetni.

Lenner István, polgármester: Van-e ehhez esetleg valakinek hozzászólni?

Kuti Istvánné, képviselő: Szeretné a polgármester úr programját írásban megkapni 4 hét után.

(Polgármester úr átadja a programját – tekercsben, díszszalaggal átkötve – illetve egy filctollat.)

Lenner  István,  polgármester:  Még  egy  tollat  is  kap  „hogy  rendesen  tudja  mivel  pipálni  a
dolgokat”, illetve „Balatonrendesi hírek”-et is.

Kuti Istvánné, képviselő: Megköszöni polgármester úrnak. 
Az újságot is külön, jelzi,  hogy azt már kapott.  És elnézést kér, hogy egyből tovább is megy a
témában, de arról sem olvasott döntést, hogy ott a felelős szerkesztő Takács úr lesz. Elhangzott,
hogy lesz az újságnak felelős szerkesztője és felelős kiadója, de az hogy így megtiszteli őket a volt
polgármesterük,  és  ezt  bevállalja  –  gondolja,  hogy ingyen és  bérmentve  –,  és  ilyen  csodálatos
módon kinyomtatja, erre nem voltak felkészülve, igazán köszönik. 

Takács István, lakossági részvevő: Hozzászólását nem lehet érteni a hangfelvételen.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem gondolná, és nem is kérdezte, csak megköszönte. Továbbá erről
szeretné megkérdezni polgármester urat,  hogy ez az extra kiadás, hogy megjelent, gyakorlatilag
mindenki tudta a faluban, nagyon sajnálja, hogy arról viszont nem jelent meg egy mondtat sem,
hogy hogyan alakul a karácsony, vagy az a későbbiekben fog?

Lenner István, polgármester: Igen, ezt elmondták.

Kuti Istvánné, képviselő:  Elmondta polgármester úr, hogy negyedévente fogják, gondolja, hogy
tudja polgármester úr kristály tisztán, hogy bejelentési kötelezettséggel bír ez az újság?

Lenner István, polgármester: Igen? Bejelentette ezt az előző testületi ülésükön.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem a testületi ülésen, de ott elfelejtette azt is bejelenteni, hogy a felelős
szerkesztőjük ki lesz.

Lenner István, polgármester: Ő úgy gondolja, hogy azt a kiadó dönti el, nem? A felelős kiadó.

Kuti Istvánné, képviselő: Ez Balatonrendes lapja.

dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, csak az ilyen kiadványok a felsőbb hatóságok hatásköre. 

Kuti Istvánné, képviselő: Így van, ahogy Jegyző asszony mondja.

Lenner István, polgármester: Ő azt gondolja, hogy erről a Titz Évát megkérdezte. Ő azt mondta,
hogy ezt ő dönti el a magnóban, hogy erről mi van, vagy mi nincs azon a felvételen, azt nem tudja –
mindenesetre ez így történt. 

Kuti Istvánné, képviselő: Felhívja polgármester úr figyelmét, hogy ez sem így történt. 
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dr. Szabó Tímea, jegyző: Tehát felsőbb hatóság fele nem történt ezzel kapcsolatban egyeztetés?

Kuti Istvánné, képviselő: Felolvassa az előző ülés jegyzőkönyvéből az érintett részt:
„Azt mondta polgármester úr, hogy fognak még erről beszélni a következő testületi ülésen, majd
megkérdezte, hogy kell-e erről is szavazni, mire Tóthné dr. Titz Éva aljegyző azt válaszolta, hogy
most nem, de a továbbiakban javasolja megvitatni a testülettel az újság tartalmát.” 

Lenner István, polgármester: Igen ez arra vonatkozik, ami negyedévente fog megjelenni, nem az
extra példányra, mert az extra példányról is volt szó. 

Kuti Istvánné, képviselő: Igen annyi, hogy meg fog jelenni.

Lenner István, polgármester: Nyilván ezt is olvasta a jegyzőkönyvből

Kuti Istvánné, képviselő: Csak az a kár, hogy ebből ilyen jó kis információk, azért „kimaradtak”.

Lenner István, polgármester: Az extra példányról akkor is szó volt, hogy a választásokról írnak és
a választások befejezéséig volt megbeszélve. 

Kuti Istvánné, képviselő: Igen? Mindenről? A helyszíni közvetítésről is telefonon, hogy Takács úr
helyszíni közvetítést nyújtott telefonon a választó cédulák számolásánál. 

Takács Ferenc, lakossági résztvevő: Erre szeretne ő is mondani valami, csak nem szeretné a nagy
társaság előtt olyat mondani, mert nyomdafestéket nem tűrő lenne. 

Kuti Istvánné, képviselő:  Mondott ő már olyat, úgyhogy neki ez nem gond, mondott olyat már
testületi ülésen is.

Válasz nem hangzik el.

Kuti Istvánné, képviselő: Javasolja, hogy menjenek tovább a vegyes ügyekben. Polgármester úrtól
kérdezi, hogy mit szól a nádas feltöltéséhez? Körükben van a NABE főnök asszonya is, úgyhogy
szeretné, ha erről is hallanának 1-2 mondatott. Tudja, hogy 3 terület, tudja, hogy magánterület. 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ez az ő feljelentésével kapcsolatos?

Kuti Istvánné, képviselő: Nem feljelentésről beszél. Megkérdezi, hogy mit tud a polgármester úr a
nádas feltöltéséről? 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Had mondja inkább ő, ha nem baj, itt vannak róla a papírjai.

 (A háttérben a felújítás zaja hallatszik, nagyon nehezen érthető a hangfelvétel). 

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Merő  véletlenségből  markolta  fel  (az  ezzel  kapcsolatos
iratokat).  Megjelentek  nála,  csak  egy baj  volt,  árnyékra  vetődtek,  és  a  Henrik  meg egyenest  a
Veszprémi  Kormányhivatalnál  tett  feljelentést,  hogy  tölti  a  nádast  mindenféle  hulladékkal  és
egyebekkel. Ellenőrzés is volt nála. Ezzel egyetlen egy baj van, hogy az a rész a saját tulajdona.

Kuti Istvánné, képviselő: De akkor sem lehet feltölteni a nádast nem?

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  A Tapolcai  Földhivatal  jogi  osztályának  a  felszólítására
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mindenki  a  parti  területeken  levő  elhanyagolt,  elmocskosodott  ingatlanát  kezdi  termőföldi
bejegyzésnek megfelelő állapotba rendezni. 
Tudjanak róla, van úgynevezett fásított terület, van mezőgazdasági művelődésű terület, van védett
égernád, van védett nádas, stb. Az ő ingatlana a mezőgazdasági művelődési ágú területbe tartozik,
művelési csoportja: a rét. A rétet használni kell a gödröket feltölteni, a huplikat elegyenlíteni. 

Kuti Istvánné, képviselő: El lehet tüntetni a nádast?

Daróczi Attila, lakossági résztvevő:  Szeretettel várja megtekintésre.  A mai napig egy szál nád,
még  annyi  se  az  ő  több  km-es  közelében  nincsen.  Onnantól  kezdődik  a  Nemzeti  Parknak  a
felségterülete. Tehát ő a saját mezőgazdasági művelődésű területén végzett talajegyengetést, nem
tájidegen anyagból, hanem a környékből származó köves földdel. Valamint kevert hulladékot, amit
nem fedezett fel, nem is értette ezt, kéri, esetleg magyarázza meg neki.

Kuti Istvánné, képviselő: Minden olyan, ami nem bomlik le.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Magyarul, a kommunális hulladéktól kezdve. Itt van a kedves
feljelentés is. Kéri, addig beszéljenek nyugodtan, ő megkeresi.

Kuti Istvánné, képviselő: Akkor gyakorlatilag engedéllyel töltötte ott a területét.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Árnyékra vetődtek a feljelentésével.

Kuti Istvánné, képviselő:  Nem gondolná, hogy árnyékra vetődik itt  bárki is,  itt  mindenki csak
érdeklődik. 

Fuchs  Henrik,  lakossági  résztvevő:  Elnézést  kér,  mivel  meg  lett  szólítva,  ezért  szeretne
hozzászólni.  Akkoriban  még,  mint  hivatalban  lévő  polgármester,  több  Balatonrendesi  ingatlan
tulajdonos, beszélgetés során megkérdezte tőle, hogy tudomása van-e róla, hogy mi folyik a vasút
alatti területen. Mert ott folyamatosan hordják a teherautók a földet, építkezési törmeléket, ezt ő is
látta,  ahogyan többen is. De ő mindig mondta,  hogy nincs róla tudomása,  mivel arra,  hogy ezt
valaki megvizsgálja, erre az a szerv az illetékes, ezért ő tőlük kért tájékoztatást. Tudomása szerin a
hivatalba eddig a mai napig nem jött erről tájékoztatás. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Ő is meg lett szólítva, szeretné mondani, hogy ismeri annak a
területnek a negyven valahány évvel ezelőtti állapotát.  A neve lápi rétek, tehát részben láp, részben
rét. A ház, amelyik ott van, a férje családjáé volt, a 30-as években készült, van róla fotó. Amikor
elkészült a 30-as évek elején, akkor ott nádszál egy se, viszont a házkörül száraz föld, egres, bokros,
stb..  és  még  ő  is  erre  emlékezett.  A szomszéd  telken pedig  szénaboglya  volt,  ott  legeltették  a
teheneket, nem a nádasban tocsogtak a tehenek, az egy rét volt. Ahogy tovább megy a csónakkikötő
felé haladva, emlékei szerint – akkoriban húszon éves volt - ott zöldségtermesztés, és ehhez hasonló
tevékenységek zajlottak.
Aztán, amikor ezzel felhagytak, nyilván hogy elbokrosodott, és azon a réten nem nádasodott el, és
valahol,  ott  kettővel  odébb  látta,  hogy  látta  faültetés  volt,  onnan  a  háztól  jobbra,  ott  látott
gyümölcsfákat vagy valami hasonlót, ami ki van már pucolva és ki van már tisztítva.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: 20-30 éves diófák.

Schöck Ferencné, alpolgármester:  Azt ott ők a kert végét még kapálták, mert a férje családjáé
volt,  eperültetvény  volt,  olyan  év  is  volt,  hogy  feljebb  jött  a  víz,  de  nád  nem  volt,  hanem
zöldségkert,  és  akkor  másik  éveben  szárazabb  év  volt.  Nem  gondolja  úgy,  hogy  neki  ezzel
foglalkoznia kéne, legalábbis mint NABE biztosan nem. Azt gondolja, hogy ott a rét funkció, a
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zöldségkertek, a kukoricás, az egyéb termések, termelések az teljesen jogszerű. 

Kuti Istvánné, képviselő: Köszöni szépen, ennyivel is okosabbak lettek. 

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő:  Jelzi,  hogy  sikerült  megtalálnia  a  feljelentést,  melyből
felolvas egy részt, úgy gondolja, hogy az indokolás az érdekes:
„Balatonrendes  Község  Polgármester  2019.  október  3-n  bejelentést  tett  a  Veszprémi  Járási
Hivatalnál, hogy lakossági panasz és saját észlelése alapján Balatonrendes 051., ez a szomszédja,
Balatonrendes 052. a rét, és 053. helyrajzi számon pedig a háza van. a Balaton Nemzeti Park részét
képező területeken földdel és kevert hulladékkal feltöltést végzett.”
Fuchs  Henriket  szólítja  meg  név  szerint,  hogy  ha  személyesen  észlelte,  miért  nem  fáradt  le,
meggyőződni róla, hogy valójában mi folyik ott.

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Mert ő nem hatósági személy.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő: Személyesen  felhívta  Veszprémet,  Tapolcát,  valamint  a
Nemzeti  Parkosokat,  akik  azt  mondták,  hogy untig  elég  lett  volna  a  nemzeti  parkosoknál  egy
bejelentést  tenni.  Kár  volt  ebből  ekkora  görögtüzet  csinálni.  Ismerteti  a  válaszát  is,  melyet  a
Veszprémi Megyei Kormányhivatal, Veszprém Megyei Járási Hivatal részére küldött meg:
„Balatonrendes 052., 053. helyrajzi számú ingatlan 40 éve a tulajdona. Azóta gondosan ápolja,
rendeben tartja, a gödröket a településről származó földdel feltölti, a buckákat elegyengeti, hogy
következő évben nyírni tudja a füvet, a tulajdoni lap szerint a terület besorolása mezőgazdasági
művelődésű terület (rét). A területeken autógumi, pala, azbeszt származék, szigetelő anyag, vegyi
anyag, festékes edények nincsenek. Az előkerült téglákat külön lerakva detonálta (megtekinthető). A
Tapolcai Földhivatal jogi osztályának 2017-es nagyon kulturált felszólítására a környezetében levő
több ingatlan tulajdonos is kezdi rendbe tenni az ingatlanjaikat, és a burjánzó aljnövényzet helyett
kulturált  ápolt  területeket  alakítottak  ki.  Odafigyelésüket  megköszönve,  továbbiakban  is  nagy
tisztelettel: Daróczi Attila”

Kuti Istvánné, képviselő:  Szuper.  Nem tudja, hogy emlékszik-e vagy, hogy itt volt-e a tavaszi
közmeghallgatáson –  alpolgármester  asszony itt  volt,  úgyhogy ő is  tudja  ezt  tanúsítani  –,  ahol
megkapta ezt a kérdést az önkormányzat akkori vezetése, és Képviselő-testülete, hogy miért áll ott
busz, hogy néz ott ki minden, és hogy milyen feltöltés folyik. Azt gondolja, hogy ennek kapcsán, az
akkori  polgármesternek  lépni  kellett.  Lehet,  hogy elég  lett  volna  kevesebb  is,  ahogy most  így
mondja, mindenesetre csak az látja a laikus, hogy ott állt egész nyáron egy busz, benne egy fotel,
meg még miegymással, és utána pedig elkezdődött egy nagyarányú föld és mindenféle hulladék
anyagnak az odaszállítása. 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Ez az, amikor megtéveszti a szem az embert, az egy érvényes
forgalmi rendszámmal ellátott busz. 

Kuti Istvánné, képviselő: Amibe foteleket tesznek? 

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Így van, van olyan busz, amiben székek vannak

Fuchs Henrik, lakossági résztvevő: Ott van most is, csak beljebb tolva. 

Kuti Istvánné, képviselő: Csak azért említette neki a buszt is, vissza lehet keresni a jegyzőkönyvet
a közmeghallgatásról, ott hangzott el.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Miért baj az, ha az ember a saját tulajdonát képező gépek a
saját telkén álltak. 
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Kuti Istvánné, képviselő: Mert egy lakókocsi, csak érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal
állhat bárkinek a területén.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Kivéve, ha szerszámos bódénak használja, 12 m2-en. Van, aki
szerszámos bódéban alszik. 

Schöck Ferencné, alpolgármester: Nem is egy ember alszik és lakik lakókocsiban.

Daróczi Attila, lakossági résztvevő: Szóval ezért kár volt ebből ügyet csinálni. 

Kuti  Istvánné,  képviselő:  Nem  gondolja,  hogy  ebből  bárki  ügyet  csinált,  csak  lakossági
bejelentésre kellett valamit lépni. 

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő: Hosszú  éveken  keresztül  hordott  ide  hátrányos  helyzetű
gyerekeket nyaraltatni saját pénzén, és ahhoz sátoroztatott, hogy a gyerekeket el tudja látni. Addig,
ameddig  az  akkori  polgármester  meg  nem kereste  őt,  és  követelt  tőle  40%-ot  a  részesdésből,
amennyiben nem, elintézik.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem akart ebbe ennyire belemenni, kéri lépjenek tovább ezen a témán.

Daróczi  Attila,  lakossági  résztvevő: Nem lépnek,  most  már befejezik.  Az akkori  polgármester
kérésére  az  akkori  jegyző két  géppisztolyos  rendőrt  rendelt  ki  hozzá,  és  irányított  rombolással
tönkretették  mindenét,  ez  is  az  előzmények  része.  Ebből  ő  annyit  tapasztalt,  hogy ott  áll  egy
lakókocsi.

Kuti Istvánné, képviselő: Nem lakókocsi, hanem egy busz. Megérti,  és őt személyesen nem is
zavarta sem a lakóskocsi, sem a busz, a közmeghallgatáson vetették fel, de itt volt alpolgármester
asszony is. Őt kérdezi meg, hogy emlékszik-e rá.

Schöck Ferencné, alpolgármester: Igen, emlékszik.

Kuti  Istvánné,  képviselő: Nem  légből  kapott  dolog  volt,  és  nem  Daróczi  urat  akarták  ezzel
szekírozni. Felvetették a közmeghallgatáson.

A beszélgetés vitába torkollott.. Többen beszélnek egyszerre a hangfelvétel értelmezhetetlen.

Lenner István, polgármester:  Úgy érzi, hogy most már befejezhetik. Megköszöni mindenkinek.
Végig kérdezi először a Képviselő-testület tagjait, hogy van- esetleg valakinek még felvetése?
Felvetés, hozzászólás nem hangzik el.
Megkérdezi a lakossági résztvevőket is, hogy akar-e még valaki esetleg más ügyben hozzá szólni,
vagy kérdést feltenni?
Javaslat, kérdés nem hangzik el.
Jelzi, hogy aki folytatni szeretné, ott kint még megbeszélhetik, itt bent az ülést egy megbeszélés
fogja követni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az nyilvános ülést 11:35 órakor bezárja. 

kmft.
Lenner István     dr. Szabó Tímea
polgármester                                        jegyző
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