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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Meghívó
Egy éve volt az Önkormányzati választás. Ideje
mérleget vonni, hogy ki mit valósított meg
elképzeléseibõl, ki mivel segítette községe
fejlõdését, ezért

1999. október 18-án
17 órai kezdettel
Kerekasztal Fórumot hívunk
össze a Kultúrházba,
ahol mindenki elmondhatja a község fejlõdését
elõsegítõ javaslatait, hogy a költségvetés
készítésekor ezekre pénzt tudjunk biztosítani és a
megvalósításhoz segítséget szervezzünk.
Gáspár István
polgármester

Augusztusi falunapok
Mint a község polgármestere, sok-sok rendezvényre
kapok meghívást és idõmbõl tellõen ezek döntõ többségén részt is veszek. Ez évben, mely a Bor és
gasztronómia éve is négy olyan falunapi rendezvényt
emelnék ki okulásként, mely részint követendõ irányt,
részint tõlünk idegen elemeket tartalmazott.
Badacsonyban 10 napos fesztivállal ünnepelték a
fenti címen, több-kevesebb sikerrel. A bor, mint fõ
attrakció 11 kiállító pavilonjával, úgy gondolom, kellõ
áttekintést adott a borvidék zászlóshajójának termésébõl. A gasztronómiai bemutatók sokszínûek és
érdekesek voltak. Kemény Gábor községünk fõszakácsa elsõ helyezést ért el a halászléfõzõ versenyen,
nagy sikere volt a községünkbõl származtatott csali
borivóversenyeknek is.
Zalahalápon megkapó volt az a sok fiatal, aki
résztvevõként és nézõként is megjelent. A községben

mûködõ óvodában 68 fõ, az iskolában 72 fõ gyermek
jár. A község fejlõdését ezek a létszámok garantálják.
Bensõséges és családias légkör vette körül Kékkút
község elsõ ilyen rendezvényét is. Olyan szép és
kultúrált környezet van némely porta körül, hogy azt
bárki megnézheti és példaként tekintheti.
Badacsonytördemic nagyfaluhoz illõen három napig
vigadott, volt itt minden, rengeteg étek, sok sör és szakajtónyi lelkes 20-30 éves szervezõ. Példaértékû,
hogy nõfociban kettõ csapatuk is volt. A rendesi
mintára szervezett borivóversenyre itt is sokan (28)
neveztek.
Minden rendezvénynek velejárója, hogy ott az ételital a jelenlévõ vendégeknek jó magyar szokás szerint
jár, és ez ott így természetes.
Hiányosságként mindenhol elmondható, hogy a fesztiválsátrak nem, vagy csak kicsik voltak, és ezért a
Badacsonytördemiciek kivételével minden helyen
befolyásolta az esõ a rendezvények sikerét.
Természetesen, a mi rendezvényünkhöz képest sokkal
lelkesebb és aktívabb helyi részvétellel találkoztam,
néhol a szervezõk és rendezõk száma meghaladta a
harminc fõt is. Badacsonytördemicen a polgármesterválasztáson második és negyedik személyek a rendezvény motorjai voltak, valószínû így is lehet ezt
csinálni.
Szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek a jövõ ilyen
rendezvényeit, mert mindannyiunknak van mit tanulni
a szomszédoktól is.

BJ.

Zajlik a csali borivó verseny.
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A temetõrendtartásról
3. §.
(1) Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és az
elõírásoknak megfelelõ temetõ létesítésérõl illetõleg fenntartásáról.
(2) Az Önkormányzat mint a temetõ fenntartója (továbbiakban: fenntartó) felekezethez való tartozása vagy egyéb
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetõ teszi a halottak
eltemetését.
(3) A temetõben polgári, valamint egyházi szertartással
történõ temetés egyaránt lebonyolítható.

Temetõi kereszt megáldása.

Balatonrendes Község Önkormányzata 5/1999. számon 1999.
július 8-án rendeletileg szabályozta a temetõben történõ minden
olyan cselekményt, mely a temetkezéstõl a sírok gondozásáig
mindent egységes elvek szerint mérlegel. Az elmúlt 5 év
átlagában a temetõnkben elhelyezett halottak aránya 1/3 balatonrendesi, 2/3 nem állandó lakos. Mivel a temetõ éves fenntartási költsége meghaladja az évi félmillió forintot és ezt a
helyi adókból tudjuk csak fedezni, a továbbiakban azon kellett
gondolkodni, hogy vagy a helyfoglalási díjat emeljük, vagy
kizárjuk a kívülállók temetését. Az utóbbi nem lett volna
szerencsés és valószínû etikailag is erõsen kifogásolható lenne,
hisz lehet olyan végakarat, mely egyenesen utal a mi
temetõnkbe való végsõ nyughelyre. Ezért csak az elsõ megoldás
jöhetett szóba. A sírhelyfoglalási díj mértékérõl lehet ugyan
vitázni, de az volt a vezérlõelv, hogy valamennyit a helyi lakó
után is kell fizetni. Adódott a lehetõség, hagy a nálunk
egyedülállóan magas temetési segélyt vesszük lejjebb, de végül
is a testület ezt a lehetõséget elvetette. A sírhely megváltásakor
a temetési segély gyors ügyintézésére is lehetõség van, így
gyakorlatilag az 5.000 Ft helybenhagyásával, valamint a számlák és pár soros kérelem leadásával a hivatal az ügyet elintézi.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
A DÖNTÉST EGYHANGÚLAG
HOZTA MEG!
(a teljes rendeletszöveg megtekinthetõ a könyvtárban)
Kivonat az 5/1999. számú helyi rendeletbõl:
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya Balatonrendes község területén lévõ, az
önkormányzat fenntartásában mûködõ temetõre terjed ki.
A temetõ létesítése és fenntartása

4. §.
A temetõ korlátozott használatú közterület.
5. §.
A temetõt részlegesen be kell keríteni, a temetõ útjait, tereit
lehetõleg fásítani kell.
6. §.
(1) A temetõnek és a ravatalozónak alkalmasnak kell lenni az
elhaltak felravatalozására; gyászszertartások lebonyolítására és
eltemetésükre.
(2) Az elhaltak iránti kegyeleti igények és a temetési
tevékenység korszerû lebonyolítása érdekében biztosítani kell:
a.) a temetõ megközelítéséhez szükséges utat,
b.) a temetõ területén a bejárattól a ravatalozóhoz
vezetõ utat, valamint a sírok
megközelítéséhez szükséges útvonalakat,
c.) az elhaltak felravatalozására alkalmas ravatalozót,
d.) a temetõben vízvételi lehetõséget.
Temetkezési szolgáltatások, a temetõ felügyelete
7. §.
(1) A temetkezési szolgáltatások biztosítása Balatonrendes
területén a kegyeleti szolgáltatói tevékenységet ellátó vállalkozók körébe tartozik.
(2) A temetkezési szolgáltatások körébe tartoznak:
- a temetések lebonyolítása, ezen belül a sírgödör kézi
kiásása,
- a temetéshez szükséges kellékkek és cikkek
értékesítése,
- a helyi és a távolsági halottszállítása lebonyolítása.
(3) A temetõ fenntartás költségei a temetõt fenntartó önkormányzatot terhelik.
Sírhelyek használati ideje
8. §.
(1) A sírhely használata 30 évre szól.
(2) Kettõs sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától
számított 30 év.
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(3) Sírhely elõre váltható, de másra nem ruházható át.
(4) Sírkövet a hozzátartozók egyénenként készíttethetik el.
Sírkövet állított, döntött vagy fekvõ helyzetben lehet
elhelyezni.
9.§
(1) A temetõt sírhelytáblákra (parcellákra) és ezeket
sírhelysorokra, valamint sírhelyekre kell felosztani.
Sírhelysorokat, valamint a sírhelyeket számmal kell megjelölni.
(3) Sírhelytáblákba, sírhelysorokba a temetkezés az
elhalálozás idejének megfelelõ sorrendben történik, kivéve
a kettõs sírhelyeket. Indokolt esetben a temetõ fenntartója
ettõl eltérõen is rendelkezhet.
10. §.
A temetés ásott sírhelyekre történhet.
Az ásott sírhelyek méretei:
a.) a felnõtt sírok hossza: 2,20 m, szélessége 1,00 m, mélysége
pedig 1,70 m,
b.) gyermeksírok hossza 1,50 m, szélessége 080 m, mélysége
1,50 m,
c.) sírmélyítése 0,50 m.
(3) Felnõtt sírok egymástól való távolsága 0,60 m, sírsorok
egymás közti távolsága 0,80 m.
11. §.
Ásott sírhely sírbolttá nem alakítható át.
12. §.
(1) Díszsírhelyet a települési Önkormányzat adományozhat a
temetõnek erre a célra elkülönített helyén annak, aki a
község érdekében maradandó érdemeket szerzett.
(2) Önkormányzat emléksírokká nyilvánítja az 1990 év elõtti
sírokat, ezen sírok esetében a megváltásí díjtól eltekint.
13. §.
(1) A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) a temetõ fenntartójának be kell mutatni.
(2) Szabálytalan közízlést sértõ vagy oda nem illõ felírással
ellátott síremléket felállítani nem szabad. Ülõhely, pad a
temetõfenntartó által kijelölt helyen elhelyezendõ.
(3) A felállított síremléket a temetõbõl elvinni, vagy a temetõn
belül áthelyezni a temetõ fenntartójának engedélyével lehet.

14. §.
A temetési helyért használati díjat kell fizetni. A használati díj
mértéke, amely 8. §. (1) és (2) bekezdése szerinti használati
idõre vonatkozik:
- 1 sírhely használati díja 30.000.- Ft
- 1 ikersírhely használati díja 60.000.- Ft, de lehetõség van egy
sírhely teljes összegû (30.000 Ft) megváltására ill. az ikerrész (5.000 Ft) történõ elõmegváltásával. Ebben az esetben a
tényleges használati díj befizetésekor a befizetett összeg levonásra kerül a majdani díjból.
- 2002. év után a 40 évvel korábban váltott sírhelyeket, újabb
30 évre kell megváltani, melynek díja a mindenkori sírhely
használati díj 50 %-a.
Temetkezési helyek használatának rendje
15. §.
A temetkezési helyet csak sírhely használatra engedi át azoknak, akik a megállapított térítési díjat az Önkormányzatnak
befizették és ezáltal a használati jogot megszerezték, a temetõ
fenntartójától.
16. §.
A sírhelyekre az a személy temethetõ, akinek a részére azt
megváltották. Holttestre sírnyitási engedéllyel (a sír megfelelõ
mélyítésével) a temetõ fenntartójának hozzájárulásával, maximálisan azonban további két elhalt hozzátartozó temethetõ. A
rátemethetõ elhaltak számát a közegészségügyi és járványügyi
felügyelõ korlátozhatja.
17. §.
(1) Ásott sírhely csak az elhunyt részére váltható. Kivételesen
a visszamaradt hozzátartozók részére a szomszédos sírhelyek is megválthatók, ha a hozzátartozók a sírhelyükrõl még
életükben kívánnak gondoskodni.
(2) A már lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad. Lezárt
sírhelytáblában vagy családi (kettõs) sírhelyekre azonban a
tábla lezárását követõen is szabad temetni.
19. §.
(1) A sírdomb magassága o,4o m lehet. A sírokra olyan
növényzet ültethetõ, amely terjedelménél fogva a sír körüli
utakat, a közlekedést nem akadályozza.
(2) Fákat és magasabb cserjéket csak a temetõ fenntartójának
engedélyével lehet ültetni. Az 1,50 m magasságot meghaladó ültetvényeket a temetõ fenntartója eltávolítja.

Hírek
A Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány és az
önkormányzat a nyugdíjasok karácsonyi rendezvényét 1999.
december 18-án szombaton 14.00 órai kezdettel tartja meg a
helyi Kultúrházban.
Az önkormányzat értékesíti a tulajdonában lévõ rendszámos
125 cm3 MZ motorkerékpárt. A vételre október 25-ig lehet
jelentkezni a Körjegyzõnél.
Vásárlási ár: 25.000,-Ft.
Több jelentkezõ esetén az értékesítést árveréssel oldjuk meg.
Nyugdíjasok karácsonya 1992.
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Körjegyzõség épületének felújítása:
Jelenleg folyik az Ábrahámhegyi körjegyzõség belsõ átalakítása
illetve felújítása.
Az átalakítás miatt a hivatal a régi klubhelyiségben mûködik változatlan ügyfélfogadási rendben.
Az átalakítás után kedvezõbb funkcionális és esztétikai
körülmények között tudjuk ügyfeleinket fogadni.
A körjegyzõség átalakításának költségei az elfogadott árajánlat
szerint: 2.161.746 Ft
Kivitelezõ: VGV -M KFT Veszprém, Kistó u. 8.
Befejezési határidõ: 1999. október 30.
Epres Róbert

Közös fenntartású
feltújítása:

általános

iskola

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton Céljellegû
Decentralizált Támogatáson nyert 1.177.000 Ft illetve saját erõ
falhasználásával az általános iskola felújítását végzi.
Az átalakítás a külsõ nyílászárók cseréjét, központi gázfûtés
kialakítását és az épület külsõ vakolását tartalmazza.
A nyílászárókat a Forburáma Rt. 680.366 Ft bruttó áron építette
be, a fûtési rendszer átalakítását Gelencsér László végezte
723.000 Ft bruttó áron, míg a külsõ vakolási munkákat Pintér
József helyi építési vállakozó készíti el, melynek vállalási
összege 496.120 Ft.
A beruházáshoz szükséges saját erõt a fenntartó Önkormányzatok közösen vállalták az alábbi arányban:
Ábrahámhegy: 437.000 Ft
Balatonrendes: 135.000 Ft
Salföld: 109.000 Ft

K á b e l TV há ló z a t k ié píté s e
A képviselõ testület szeptemberi és októberi ülésén tárgyalta, és
döntést hozott 2 helyi kábel TV hálózat kiépítésérõl. A döntést 4:2
arányú szavazással hozta.
A vezeték hálózatot tervezésre Németh József híradástechnikai
mérnökre bíztuk, úgy, hogy a terveket október 28-ig olyan állapotba
kell hoznia, hogy azok az ORTT pályázatára benyújthatók legyenek.
A rendszer teljes kiépítése 4-4,5 millió forint körül fog mozogni, a
pályázaton ennek 50%-a nyerhetõ el. Amennyiben ez sikeres lesz,
úgy várhatóan a fizetendõ fejlesztési hozzájárulás minimális ertékû
lesz. Amennyiben a pályázaton eredménytelenül veszünk részt úgy
lakóegységenként a fejlesztési hozzájárulás max. 20.000 Ft lehet. A
csatlakozáskor számolni kell még a bekötési -szerelési díjjal, mely
8000 Ft körüli összeg.
A Balatonrendesi kábeltelevízió hálózat 14 csatornával indulna,
mellyek közül 9 magyar nyelvû: MTV1, TV2, MTV2, DUNA TV,
TV-3, RTL TV, EURO-SPORT, BALATON TV, SPEKTRUM TV,
három német nyelvû: RTL, SAT-1, PRO-7, VIVA, egy angol nyelvû
CNN.
A VIVA TV lehetõség lesz helyi képújság futtatására pl. a testületi
ülések jegyzõkönyveit, rendeleteit lehozni.
A 14 csatorna várható havi elõfizetési díja 500-550 Ft között lesz.
A rendszer a lehetõ legmodernebb, az internet csatlakozáson
keresztül akár telefon-beszélgetésre is alkalmas. A fejállomás a
kultúrházban lesz kiépítve. A Pálkövei falurész rácsatlakozása bármikor lehetséges róla.

Sok szá z em b er ör öm ü n n epe
1999. július 2-3-4-én végérvényesen eldõlt,
hogy Balatonrendes múltja jelene és jövõje
van a Péter-Pál napi falunapoknak.
Immáron negyedik alkalommal megrendezett
ünnepségsorozat minden reális értékelés
során jó minõsítést kapott.
A három és fél nap során közel 800 ember
élvezte vendégszeretetünket, finom étkeinket
és borainkat.
Ez volt az elsõ nagyobbszabású rendezvénye a Kulturális Alapítványnak. A
kuratórium elnökének legutóbbi számunkban
közzétett levele megtette hatását és jelentõs
befizetéseket eredményezett. Volt olyan
család akik 300 DM-nek megfelelõ összeggel
támogatták a rendezvényt. Ezúton is minden
befizetést köszönünk. A további éves rendezvényeink sikere attól is függ, hogy ez az
adakozókedv továbbra is fennmarad-e. A
magam részérõl meggyõzõdésem, hogy a
gáztöbbletbefizetésekbõl sokan és jelentõs
mértékben támogatják az alapítványt.
A jövõ évi Péter-Pál napi rendezvényeink
2000. június 30. és július 2. között kerülnek
megrendezésre. Az elõkészületeket már
ezévben meg kell kezdenünk.
Szívesen láttunk minden jó ötletet, ha az a
programok sorába illeszthetõ és a kivitelezésben az ötletgazda részt is vállal. Most például
ilyen volt a tombola, amit Szabó Jolán
kezdeményezett.
A háromnapos rendezvény Iegnagyobb sikerét a Kornyika együttes aratta. Lelkesedésük,
tenniakarásuk a fiatal menyecskétõl az idõs
nagymamákig mindenki számára példaértékû
kell, hogy legyen.
Minden falu büszke lenne rájuk és remélem,
hogy Balatonrendes valamennyi polgára is így
érez irántuk.
Gáspár István
polgármester
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