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8. évfolyam, 4. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Önkormányzata és Kulturális Alapítványa ezúton Tisztelettel meghívja községünk valamennyi lakóját 2003. december 20-án 14 órai kezdettel tartandó
Minde nk i K arácso nya re nde zv é nyé re .
A rendezvényen helyi és környékbeli gyerekek, felnõttek lépnek fel amatõr
mûsorukkal.

Nyugdíjasok karácsonyi
ajándékozása
Balatonrendes Önkormányzat összeget legkésõbb 2004. január
Képviselõ-testülete 2003 no-vem-

31-ig a Körjegyzõségen vegyék

ber 12-i nyilvános testületi ülésén fel, mert ellenkezõ esetben a fel
döntött a nyugdíjasok karácsonyi

nem vett segély folyósítását

ajándékozásáról. A döntés szerint megszüntetjük.
a községben élõ nyugdíjaskorú

De egyben lehetõséget biztosí-

személyeket 2.000 Ft egyszeri,

tunk arra, hogy még egy alkalom-

átmeneti segélyben részesíti. Az mal 2004. január 7-én 15-17 óráig
átmeneti

Failoni Bonatella
és
Oszter Sándor
a 2002-es karácsonyi
mûvészek

segély

átvételének a helyi kultúrház könyvtárhely-

idõpontja 2003. december 20-án
13.30

-

15

óra

között

iségében is felvehetik a körje-

a gyzõség dolgozójától az átmeneti

kultúrházban.

segély összegét.

Kéri az érintetteket, hogy az

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk valamennyi kedves olvasónknak.
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Rendesi Lapok

Balatonrendesi Beruházó
Víziközmû Társulati
Hírek
A Rendesi Lapok legutóbbi számaiban rendszeresen tudósítottunk a csatornaépítés jelenlegi
állásáról és a továbbhaladást gátoló tényezõkrõl.
Az elmúlt hetek tárgyalásai során sikerült kölcsönös elõnyök és érvek elfogadásával egy, már
a végsõ határidõt is tartalmazó szerzõdésmódosítást aláírnunk, melyet a képviselõ-testület is
jóváhagyott. Ennek eredményeként a munkákat
teljes készültségre 2004. május 31-ig kell
elvégezni. Cserében a kivitelezõ elvégzi azon
utcák ivóvíz kiváltási munkáit, ahol ez még
hiányos (Simon István utca vége, Fõ utca, a
Regõs utca - Hegyalja utca közötti részen). A
rákötés díjairól és lehetõségeirõl minden telektulajdonos értesítést kapott.
A téli hónapokban ameddig az idõjárás engedi,

természetesen újabb alvállalkozók bevonásával
továbbfolyik a nyomvonal fektetés.
A társulás intézõ bizottsága 2003. december
12-én 17 órára küldöttgyûlést hívott össze, ahol a
már beérkezett elsõ részszámla kiegyenlítése és
egyéb aktuális ügyek kerülnek napirendre.
Továbbra is gondot jelent, hogy az Arany János
utca vízjogi létesítési engedélyével még nem rendelkezünk, ezért kérdéses az ottani mû
megépítésének lehetõsége.
Elkészült a II. ütem tanulmányterve és megkaptuk az elvi vízjogi létesítési engedélyt is.

Kirándulás

Módosultak a
helyi adó mértékei

Hagyományos õszi kirándulásunkat, mely minden évben Magyarország valamely történelmi
borvidékének megtekintését és megismerését
célozza meg, az idei évben a Sopron-Burgerlandi borvidékre tettük.
A november 13-15 közötti kiránduláson Csonka Tivadar helyi üdülõtulajdonos és családja
kalauzolásával megtekintettük a saját üvegfúvó
üzemét. Nagycenken a Széchenyi kastélyt és a
mauzóleumot, templomot. Sopronban a
belvárost és a felújított városházat.
Betekintettünk a Gyógygödörbe, Brummer
Gábor gazdaságába, valamint a ruszti bortúra
állomásaként egy helyi idegenforgalomra specializálódott családi pincészetbe is. A három
napos túra fáradalmait hazafelé a Sárvári Thermálfürdõben kipihenve koronáztuk meg.
Köszönjük Csonkáék önzetlen, baráti segítségét.

Gáspár István
társulás elnöke

Balatonrendes község önkormányzata áttekintette a helyi adórendeleteit és megállapította,
hogy némely adótétel korrekcióra szorul.
Egységesen 500 Ft/m2-re módosította az építményadó valamint az idegenforgalmi adórendeletben megállapított építmény utáni mértéket.
170 Ft / fõ/éjszaka mértékûre csökkentette a
helyi idegenforgalmi adó nagyságát.
10 %-os mértékben emelte a kommunális
szemét szállításáról szóló rendelet díjtételeit,
valamint a helyi kábel-TV szolgáltatás díjait is.
Mindkét esetben 3 %-ot az ÁFA növekmény
indokolt.

Rendesi Lapok

Gratulálunk

Csik Tímea és Fuchs Henrik helyi fiatalok 2003.
szeptember 20-án örök hûséget esküdtek egymásnak a kultúrház nagytermében.
Az egész falu nevében sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk, és külön köszönjük, hogy
házasságkötésüket
követõen
községünkben
telepednek le.
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Szüretbúcsúztató
fesztivál
Ez évben október 18-án, most már hagyományosan a hó harmadik szombatján, újra sikerült olyan rendezvényt szerveznünk, amit mind a
résztvevõk, mind a község lakói élvezettel és
egymás iránt érzett tisztelettel éltek meg.
Örömünkre szolgált, hogy meghívásunkat elfogadta Lasztovicza Jenõ Országgyûlési Képviselõ
és
Philippe Fehrenbach Nestle Kékkúti
Üzemének Igazgatója, valamint a környék polgármesterei és sok-sok kedves Balatonrendest
szeretõ vendég. A felvonulók száma és összetétele
minden évben szaporodik. Ez évben a "Szürke
Verebek" Dixiland zenekarral egy más, tõlünk
talán távol esõ mûvész közösséggel ismerkedtünk
meg, de az a zene, amit a sátorban mûveltek, az
sok embernek tetszett és élvezettel hallgatta vagy
táncolt rá.
A fesztivál legkedvesebb eseménye a község
lakóinak, üdülõtulajdonosainak vendégvárása és
az a szeretet, tisztelet volt, amivel vendégül láttak
valamennyi felvonulót. Az 1400 méteres útvonalon 14 portánál várták a felvonulókat finomságaikkal. Volt ott minden, ami szem-szájnak
ingere, szendvicsek, házi hurka, kecskesajt és túró
pogácsa költemények, fehér és vörös bor, pálinka, konyak, vermuth és édes frissen préselt must,
a kosarakban szõlõ, alma. Mindezeken felül
Kemény Gábor, községünk fõszakácsa finom pincepörkölttel várt mindenkit a játszótéren.
A salföldi csikósok szenzációs bemutatóját késõ
estig tartó vigadalom, majd a kultúrházban hajnalig tartó bál követte.
Ezúton köszönjük meg minden kedves
résztvevõnek és szervezõnek a segítségét
Önkormányzat,
Hegyközség és az Alapítvány

2004. január március hónapokban kultúrház
teljes nyilvántartással várja a szórakozni
vágyókat minden kedden 15-21 óra között.
Lehetõség van számítógépezni, ping-pongozni,
dartsozni, konitermet használni és egyéb
játékokat.
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KÖZÉRDEKÛ
Tájékoztatjuk a mezõgazdasági termelõket,
hogy a Veszprém Megyei Agrárkamara a
közfeladatainak regionális intézésével
térségünkben Hárshelyi Márkot (telefon: 30330-2352) bízta meg. Feladatai közé tartozik
a SAPS támogatási rendszer koordinálása is.
Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2002 évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták. A befolyt
összeg 1.914.- Ft.
A felajánlott összeget az alapítvány a község
kulturális rendezvényeinek lebonyolítására
használja fel. A fenti összeg pótlólag került
az alapítvány számlájára a korábbi 215.546.Ft kiegészítésére. Adószám: 18928808-1-19.
Kérünk mindenkit, hogy a jövõ évi adóbevallásuknál hasonlóan támogassanak bennünket.

Önkormányzatunk 1,3 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert
a Balaton Fejlesztési Tanácstól a rendezési terv felülvizsgálat és korszerûsítésre. Kérjük az érintett telektulajdonosokat, hogy kéréseiket minél
elõbb jutassák el a polgármesterhez.

Mikulás nap
Szinte valamennyi kisgyerek eljött december 5-én tartott Mikulás-napi rendezvényünkre.
A mikulás bácsi név szerint szólította a gyerekeket,
akik az ajándék fejében verssel, énekkel és furulya
szólammal köszönték meg a Télapónak, hogy sok-sok
munkája ellenére meglátogatta a rendesi fiatalokat is.
Köszönjük a képviselõ-testület tagjainak a ren-

Makai Gyula elnök dezvény lebonyolítása érdekében végzett munkájukat.

Kultúrház helyiségeinek bérleti díjai
A képviselõ-testület 2003. november 12-i ülésén a
kultúrház és helyiségeinek bérleti díját az alábbiak
szerint állapította meg:
Nagyterem
- Kiállítás, árusítás céljára
- Csoportos rendezvény
- Bál

5.000 Ft/nap.
15.000 Ft./nap.
25.000 Ft /nap.

Teljes kultúrház

28.000 Ft/nap.

Kisterem

Nem kerül bérbeadásra.

Ezekbõl az összegekbõl 10.000 Ft/nap eseti kedvezményt kapnak a balatonrendesi ingatlannal rendelkezõk a nagytermi bál és a teljes kultúrház bérleti
díjából.
A kisterem csak a balatonrendesi ingatlannal rendelkezõk részére kerül bérbeadásra, 3000 Ft/nap
összegért.

A balatonrendesi önkormányzat lapja

Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nytsz: 2.2.4/680/2003
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

