2004. december

9. évfolyam, 4. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Önkormányzata és Kulturális Alapítványa ezúton Tisztelettel meghívja
községünk valamennyi lakóját 2004. december 18-án (szombat) 14 órai kezdettel a balatonrendesi kultúrházban tartandó

Mindenki Karácsonya rendezvényére.
Balatonrendesi Beruházó
Víziközmû Társulati
Hírek
2004. november 3-án a csatorna társulás vezetése elnökségi
ülést tartott, amelyen elfogadta
az elmúlt idõszakban végzett
munkálatok pénzügyi teljesítését. Megállapította, hogy a
magánszemélyek részérõl 50
fõ, jogi személyek részérõl 1 fõ
jelentõs hátralékban van.
A társulás elhatározta, hogy a
már folyamatban lévõ jogi
személynél alkalmazott végrehajtási eljárást a jelentõs
hátralékkal rendelkezõ magánszemélyekkel szemben is alkalmazza.

Aki a többszöri felszólítás
ellenére sem rendezi tartozását,
azzal
a
részletfizetési
szerzõdést felbontja, ingatlanára a hátralékot ráterheli,
annak valamennyi járulékos
költségével együtt.
Kérünk mindenkit, aki ezzel
kapcsolatban értesítést kapott
szíveskedjen azt komolyan
venni, mert vezérlõelvünk az,
hogy a kisebbség nem húzhat
hasznot a jogkövetõ magatartást
folytató többséggel szemben. A
csatorna társulás elnökségi
ülésén jelen volt Dr. Kovácsics

Albin Felügyelõ Bizottság
Elnök is, aki egyetértett a fentiekkel.
Az elmúlt hónapokban több
alkalommal levélváltásra került
sor Dr. Persányi Miklós Miniszter Úrral, aki ígéretet tett a
fõmûvi beruházás jövõ évi
beindításáról és a 2006 évi
befejezésérõl.

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

Gáspár István
társulás elnöke
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Bolt átépítés
Legutóbbi számunkban közöltekkel ellentétben
a képviselõ-testület kénytelen volt elfogadni,
hogy a decemberi átépítési határidõ 2005.
február 15. napjára módosuljon. Szükségessé
vált ez azért is, mivel a külsõ átépítést végzõ
kivitelezõ ajánlata olyan összegû volt, amit nem
tudtunk volna megfinanszírozni a korábbi
határidõre. Úgy döntöttünk, hogy egy nyílt
versenytárgyaláson keresünk a belsõ átépítési
munkákra kivitelezõt. A Naplóban meghirdetett
pályázati feltételekre 4 vállalkozás adott be érdemi ajánlatot, melyekbõl a képviselõ-testület a
Tapolcai székhelyû Sz-L Bau KFT ajánlatát
fogadta el. Az ajánlat közel 3 millió forinttal

csökkentette költségeinket.
Továbbra is mód és lehetõség van arra, hogy
aki nem tudja megoldani a rokonaival, szomszédaival, barátaival a napi alapvetõ élelmiszerek
beszerzését, jelentkezzen a Polgármesteri
irodában, hogy részére hetente kétszer kenyeret
és tejet tudjunk szállítani.
Az átépítés során továbbra is kérjük a Tisztelt
Lakosság megértését és türelmét, hiszen a munka
végeztével egy európai normáknak megfelelõ,
esztétikus, szép, teljesen új épületet tudunk
használni és birtokba venni.
Gáspár István
Polgármester

Márton nap
Évek óta kedves hagyomány kis falunkban, hogy
Márton nap környékén novemberben finom lúd vacsorára és új bor kóstolóra hívjuk a falu lakosságát.
Nem volt ez másként ebben az évben sem. Mindenki várta, készült erre a novemberi hétvégére. Vártuk a finom vacsorát, mert az évek során már beigazolódott, hogy a Szita Vendéglõ lúd vacsoráját
bizony nehéz felül múlni. Azt tartja a mondás, aki
Márton napján lúd pecsenyét eszik, a jövõ évben nem
éhezik. Szerencsére ezt a mondást sokan megfogadták, mert megtelt a Kultúrház.
Az ünnep másik fontos része, hogy Márton nap
környékén kerül sor elõször az új bor kóstolására.
Ezen a környéken szinte mindenkinek van valamilyen kötõdése a szõlõhöz, a borhoz, hiszen a mi

Köszönet nyilvánítás
Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2003 évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták.
A támogatás összege: 229.617 Ft. A támogatást
az alapítvány kulturális céljaira használja fel.
Adószám: 18928808-1-19.
Az alapítvány kuratóriuma

falunk is szerves része a Badacsonyi Borvidéknek.
Sok finom új bort volt alkalma kóstolni a jelenlévõknek, mindenki szívesen kínálta, az egész évi
munkájának gyümölcsét. Mindenki kíváncsi volt, na
vajon, hogy fog ízleni a borom a szomszédnak?
Minden évben kemény munka, sok-sok izgalom
amíg a szõlõbõl a bor bekerül a pincébe ez ebben az
évben sem volt másképpen. Esõs, sáros, fázós szüret
után kicsit feledve azt a sok gondot, amivel a
borászatnak ma számolni kell, jó volt egy kicsit az
ünnepnek élni.
A hagyományokat illik tiszteletben tartani, így
reméljük jövõre is találkozunk.
Kuti Istvánné

Mikulás nap
Szinte valamennyi kisgyermek eljött a
december 6-i Mikulás napi rendezvényünkre.
A Mikulás név szerint szólította a gyerekeket,
akik a megajándékozás után verssel, énekkel
köszöntötték.
Köszönjük a Képviselõ-testület, a Kulturális
alapítvány és a Nõk a Balatonért Egyesület Helyi
Csoportjának támogatását és segítségét.

Rendesi Lapok
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Beszámoló a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportjának munkájáról
Közeleg az év vége és számot
kell adnunk munkánkról. A feladat
nagyon szép és sokrétû szûkebb
hazánk életterünk a Balatonért
dolgozni, hogy unokáink is
élvezhessék szépségét e csodás
tónak.
1995. január 22-én alakult az
Egyesület és mi rendesiek 2004.
február 19-én csatlakoztunk a csoporthoz, 28 fõvel.
Fõbb feladataink között szerepel
a Balaton kulturális örökségének
megmentése, oktatással, neveléssel
és
ismeretterjesztéssel.
Környezetünk
tisztaságára
vigyázni, megteremteni, virágosítani, hogy aki ellátogat a Balaton
mellé szép élménnyel térjen haza
és akik itt élünk elmondhassuk,
amit
lehetett
megtettünk
környezetünkért.
Köszönöm mindazoknak, akik
munkával, pénzzel, jó szándékkal
segítették munkánkat és ezzel
kivívták embertársaik elismerését.
Részt vállaltak a szervezett társadalmi munkákban, vagy csak
önállóan
tevékenykedtek
falunkban virágültetéssel, kapálással, locsolással.
Ünnepségeken aktívan dolgoztak, hogy mások élvezhessék az
önfeledt
vidámságot
és
szórakozást.
Csoportunkat képviseltem 2004.

03.
27-én
Balatonfüreden
küldöttgyûlésen, 04. 30-án Balatonedericsen küldöttgyûlésen, 10.
09-én
Balatonfüreden
küldöttgyûlésen és 06. 10-én
Budapesten Vízpart rehabilitációs
megbeszélésen.
Csoportunkat képviseltük
- 2004. május 28-án a Pajtás hajó
felborulása 50. évfordulóján Balatonfüreden a Tagore sétányon 23
áldozatra emlékeztünk,
- 2004. június 5-én Keszthelyen
a Víz és Fény képzõmûvész nõk
alkotásaiból rendezett országos
tárlaton,
- 2004. június 27-én Keszthelyen
Balatoni Múzeumban a Kis-Balatoni térképek címû kiállításon,
- Ábrahámhegyen Tenk László
festõmûvész kiállításán,
- Balatonrendesen Balogh János
grafikus kiállításán,
- 2004. augusztus 20-án
Ábrahámhegyen a Kulturális Centrumban Bernáth Aurél és
tanítvány,
Csörgey
Titusz
világhírû
ornitológus
és
Helytörténeti kiállítás megnyitóján.
Társadalmi
munkában
szervezetten 05. 03-án 9 fõ, 06.
03-án 4 fõ vett részt, alkalomszerûen gyomtalanításban és locsolásban többen a lakóhelyükhöz
közelebbi virág csoportokat gon-

dozták.
Májusfa állítás és kitáncolás jól
sikerült, akik részt vállaltak a
feladatokban szórakozva dolgoztak, ez a fajta együttlét is erõsíti az
összetartozás élményét, jó együtt
cselekedni, "lépj együtt".
Az idõ rövidsége miatt sajnos
nem tudok mindenre kitérni részletesen. Tagságunk minden társadalmi megmozduláson igyekszik részt venni, ezért nem is
választható szét, hogy ki milyen
minõségben vesz részt a feladatok
végrehajtásában.
2004. 12. 06-án Mikulási ünnepségen a kiskorú gyermekeknek
Csiga mese címû környezetvédõ
kifestõ könyvet adtunk ajándékba
9 gyermeknek, 6 felsõ tagozatos
gyermek pedig a Balaton könyve
címû
kiadványunkat
kapta
ajándékba.
Jövõre szeretnénk, ha a gyermekek a könyvekbõl szerzett
ismereteiket bemutatnák egy
vetélkedõn.
Kívánok minden tagunknak és
segítõ szimpatizánsunknak áldott
karácsonyt és békés boldog új
évet.
Kalász Istvánné
Nõk a Balatonért Egyesület
Helyi Csoportvezetõje

Adó mérték emelése
A képviselõ-testület 2004. november 24-i ülésén napirendként tárgyalta a 2005 évi adómértékeket.
2005 január 1-tõl az építményadó, valamint az idegenforgalmi adó épület után fizetendõ mértéke minimális emeléssel, 500 Ft-ról 540 Ft/m2/év összegben került megállapításra. Az emelés mértéke: 8 %.
Az iparûzési adó, az idegenforgalmi adó tartózkodási idõ után fizetendõ része és a telekadó a 2004 évi
mérték szerint kerülnek kivetésre.
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KÖZÉRDEKÛ
Szentmisék rendje
a Karácsonyi
ünnepkörben
December 24.
Karácsony vigíliája
22.00 óra
Kõvágóörs
24.00 óra
Badacsonytomaj
December 25.
Karácsony ünnepe
08.30 óra
Ábrahámhegy
10.00 óra
Badacsonytomaj
11.30 óra
Kõvágóörs
December 26.
Szent Család vasárnap
08.30 óra
Balatonrendes
10,00 óra
Badacsonytomaj
11.30 óra
Kõvágóörs
December 27.
Szent János Apostol
08.00 óra
Badacsonytomaj

Balatonrendes Község
Önkormányzatának költségvetése
2004. III. negyedévi teljesítés
Szeptember 30-ig
Kiadások
Személyi juttatások
7 875
Járulékok
2 383
Dologi kiadások
10 064
Pénzeszközátadás
12 281
Felhalmozási kiadások 189 360
Hiteltörlesztés
22 000
Átfutó kiadások
444
Bevételek
Mûködési
12 778
Önk.sajátos bevételei
Helyi adók, átengedett központi adók
Felhalmozási bevételek 9 155
Támogatások, átvett pénzeszközök
Hitelfelvétel
22 000
Átfutó bevételek
386

ezer forintban
2005. évi koncepció

11 855
3 475
12 125
8 860
7 800

12 775
15 949
173 632

16 900
60
10 100
-

A 2004. III. né-i teljesítés tényadatokon alapul.
A 2005. évi költségvetési koncepció tájékoztató jellegû, a költségvetési
törvény véglegesítése, valamint az önkormányzat két fordulóban történõ elfogadása után válik véglegessé.

December 28.
Aprószentek ünnepe
08.00 óra
Badacsonytomaj
December 29. szerda
08.00 óra
Badacsonytomaj
December 30. csütörtök
----December 31. péntek
16.00 óra
Hálaadás
2005. január 1.
Szûz Mária Isten Anyja
08.30 óra
Ábrahámhegy
10.00 óra
Badacsonytomaj
11.30 óra
Balatonrendes
Január 2.
Urunk megjelenése Vízkereszt
08.30 óra
Badacsonyörs
10.00 óra
Badacsonytomaj
11.30 óra
Kõvágóörs

(Képek a szüretbúcsúztató fesztiválról - 2004. október 16. - Még az
igazán rossz idõjárás sem vette el a
kedvét a felvonulóknak és végig
nótázással, humoros jelenetekkel búcsúztatták a szüretet.)

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

