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10. évfolyam, 1. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

F E L H Í V Á S
Balatonrendes Község Önkormányzata
meghirdeti a tulajdonában lévõ 140 m2-es
Élelmiszer- és italbolt épületegyüttes hosszú
távú bérleti jogát.
A teljes pályázati anyag megvásárolható az ábrahámhegyi Körjegyzõségen:
Tel: 87/471-506. Pályázati határidõ: 2005. február 8.

Bódis Kálmánné és Gelencsér Lászlóné az Önkormányzattól életmûdíjjat kapott.
"Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány " kéri a Tisztelt Adóalanyokat, hogy a
2004. évi SZJA bevallások során adójuk 1 %-át ajánlják fel alapítványunk és községünk kulturális rendezvényeinek javára.
Cím: Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány
8255 Balatonrendes, Fõ u. 1.
Adószám: 18928808-1-19.
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Dr. Persányi Miklós Miniszter Úr részére
Budapest
Fõ u. 44-50.
1011
Tisztelt Miniszter Úr !
A megújuló Kormányban történt megbízatásához ezúton is szívbõl gratulálok.
Engedje meg, hogy egy olyan komoly gondot ajánljak szíves figyelmébe, amelyet már sok-sok éve sem Ön,
sem elõdei nem tudtak megoldani. Mivel a megoldásnak kizárólagosan csak pénzügyi akadályai lehetnek,
ezért zavarom szinte az újjáalakulás idõpontjában levelemmel, hiszen a sajtóból értesültünk, hogy a már
elkészült költségvetést az új Kormány még egyszer áttekinti. Balatonrendes egy kis község a Balaton északi
partján közvetlen a tó mellett fekszik, szennyvíz-csatornázottsága mindezidáig nem került megoldásra. Önálló tisztítómûvet nem építhetünk, a regionális mûre való csatlakozás a Balaton körül mindezidáig állami feladat volt.
Önkormányzatunk átlátva a megoldatlan problémát 14 községgel összefogva már 1994-ben elkészíttetett
egy olyan tanulmánytervet, majd késõbb kiviteli tervet, mely a regionális rendszeren kívül tartalmazta az
érintett községek belterületi hálózatának kiépítését is.
Az elmúlt években az érintett községek valamennyien megkezdte, vagy már be is fejezte a nemesgulácsi
szennyvíztisztítóhoz való csatlakozást, hálózat kiépítést. Még is van három olyan település - Balatonrendes,
Ábrahámhegy és Badacsonytomaj város Badacsonyõrsi része - amik a fõmûvi beruházásból évek óta
következetesen, de mondhatnám, akár szándékosan kimaradnak.
Kimaradnak annak ellenére, hogy a Võrsi kihelyezett Kormányülés már négy évvel ezelõtt több millárd
forint pénzeszközt csoportosított át erre a célra.
Ma úgy gondoljuk mindannyian, ha ez a pénz máshova lett értelmes célra felhasználva, mi is megérdemlünk másoktól hasonló türelmi gesztust.
Önkormányzatunk az elmúlt években pályázati pénzek elnyerésével és saját erõ biztosításával komoly
anyagi áldozatot tett, hogy a község jelentõs részén csatorna közmû hálózat épüljön. Mivel mi egy 150 fõs
községet képviselünk az általunk lebonyolított 173,8 millió forintos projekt komoly eredménynek kell, hogy
számítson.
Tisztelt Miniszter Úr !
Már az Ön Minisztersége idején abban a szerencsében és megtiszteltetésben részesültünk, hogy a VICE
pályázatunkat 26,08 millió forint támogatásban részesítette Minisztériuma.
Ezt köszönjük és kérjük, hogy az idei költségvetés áttekintése után félreseperve minden más társszolgálat
ellen-lobbiját hasson oda, hogy ez a beruházás elkezdõdhessen, s ne kelljen a községünkben a polgároknak
azt mondani, hogy építettünk egy új "ipari mûemléket".
Balatonrendes Önkormányzata nem tud mást tenni ez ügyben, mint Önnél, vagy esetleg más szerveknél
segítséget kér, hogy ezek a súlyos milliók, melyeket korábban említettünk egy értelmes célra legyen felhasználva.
Tisztelettel megköszönném, ha levelemre érdemi választ tudna adni és ebbõl a válaszból községünk ingatlantulajdonosait arról tudnám értesíteni, hogy a fõmûvi beruházás 2005. évben
elkezdõdött. A témával kapcsolatban, mivel levelemet a szomszéd falu polgármestere adja át Önnek, õ
mindhárom település nevében jogosult és felkészült szakszerû információt adni, de ha ezen kívül bármilyen
adatra, régebbi dokumentumra szükségük lenne készséggel állok rendelkezésre munkatársai részére bármikor.
Balatonrendes, 2004. október 1.

Tisztelettel:

Gáspár István
polgármester
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Gáspár István úrnak,
polgármester
Balatonrendes Község Önkormányzata
Balatonrendes
Tisztelt Polgármester Úr!
Balatonrendes község szennyvízcsatorna hálózatának regionális fõmûre való rácsatlakozásával kapcsolatos megkeresésükre a következõ tájékoztatást adom.
A kormányzati beruházás 2004. évi fejlesztései között szerepel Badacsony térség
csatornázása és szennyvíz tisztítása II. üteme, amelynek egyik ága a Badacsonytomaj strand
bekötésének befejezését szolgálja, másrészt a - Balatonrendes csatlakozását is biztosító másik ág elõrehaladását segíti. Ez utóbbi szakasszal kapcsolatban jelezzük, hogy az érintett
hatóságok szakhatósági állásfoglalásával megerõsített vízjogi létesítési engedély és az ajánlati tervdokumentáció állásfoglalásaival megerõsített vízjogi létesítést engedély és az ajánlati tervdokumentáció rendelkezésre áll, a közeljövõ feladata a közbeszerzési eljárás
indítása. A beruházás folytatása a költségvetés lehetõségeinek megfelelõen várhatóan 2005ben megkezdõdhet, a befejezés 2006. évben várható.
Jelenleg problémát jelent, hogy az érvényes vízjogi létesítési engedélyben foglalt mûszaki
tartalom bizonyos nyomvonalszakasz tekintetében ütközést mutat a közelmúltban megvalósított - tervezett csatorna nyomvonalára a Veszprém megyei Közútkezelõ Kht.
beruházásával kivitelezett - kerékpárúttal. Tudomásunk szerint az érintett önkormányzatok
építésügyi szakhatóságként nem járultak hozzá a kerékpárút kivitelezéséhez, a megépített
létesítményt kezelésre ne m vették át. A hatósági egyeztetések késleltetik a közbeszerzési
eljárás indíthatóságát.
Kérem Polgármester urat - mint építésügyi szakhatóság - segítsen, hogy a kerékpárút és a
fõgyûjtõ lehelyezésének szakmai és gazdaságos megoldása megnyugtatóan rendezõdjön. A
beruházást koordináló Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság és a
beruházást bonyolító Országos Vízügyi Beruházó Kft. szakemberei a közeljövõben, e tárgyban, a helyszínen, az érdekeltek bevonásával tárgyalást kezdeményeznek.
Budapest, 2004. október 29
Üdvözlettel
Dr. Persányi Miklós
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KÖZÉRDEKÛ
Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek
A munkával nagy valószínûség szerint az elõzõ
Az Államkincstár revizorai ellenõrzõ vizsgálatot
folytattak le 2005. január 19-én az ivóvíz és csator- beruházásoknál már jól dolgozó DRV Rt-t bízza meg.
Az önkormányzat a II. ütemre ROPP pályázatot lát
na beruházások TTFC pályázaton nyert közel 41
elérhetõnek és erre készíti fel az anyagot.
milliós beruházás lebonyolításánál.
A revizorok a teljes dokumentációt rendben és a
könyvelést pontosnak találták, vizsgálatuk
ÖSZÖNET
pozitív eredménnyel járt.
Megújult a Kultúrház elõtti virágágyás, szép színes
A képviselõ-testület február hónapban napirendre
törperózsákat
András és Ilike hozta és ültette tártûzi a II. ütem beindítását és megbízást fog adni a
sadalmi munkában, amiért köszönet illeti õket.
pályázat elkészítésére és lebonyolítására.

K

KARÁCSONYI MÛSOR
Nagysikerû estével ünnepeltük meg a karácsony
eljövetelét a Kultúrházban, melyre meghívtuk a falu
valamennyi lakóját, a szép számú közönséget
községünk lakói és üdülõi mûsorral szórakoztatták
Anikó pedig finom töltött káposztát készített,
melynek költségét német üdülõtulajdonosok adták
össze. Köszönet illeti Katiékat is a szép fenyõfáért.

Kedves Polgármester Úr!

ALÁÍRÁSGYÛJTÉS
Balatonrendes képviselõi aláírásgyûjtõ ívekkel
keresik
a
Tisztelt
Választópolgárokat
a
közeljövõben, mely az alábbi kérdést tartalmazza:
"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés tûzze
napirendjére és vitassa meg a postáról szóló 2003 évi
CI. tv. módosításának szükségességét annak
érdekében, hogy a Magyar Posta Rt csak az illetékes
települési
önkormányzattal
egyetértésben
mûködtethessen mobilposta szolgáltatást?"
Kérjük támogassák, hogy a posta kérdést a parlament újratárgyalja.

Egyesületünk 22.-ben megválasztott elnöksége úgy
döntött, hogy Badacsonyban állandó alkalmazottal
RTESÍTÉS
mûködõ irodáját megszünteti, illetve mûködését
Értesítjük a lakosságot, hogy a központi orvosi
felfüggeszti és a szervezõ titkári teendõk ellátásával
ügyelet
melynek községünk is tagja új telefonszáKuti Istvánné elnökségi tagunkat, bízza meg. Ettõl az
idõponttól közgyûléseink többségének, megbeszélé- mon érhetõ el: 87/511-087.
seinknek Balatonrendes Önkormányzata adott
A polgármester január 9-én állófogadáson látta
otthont a szépen felújított mûvelõdési házban.
vendégül a képviselõ-testületet és azokat az
Ezévtõl egyesületünk irodai, kapcsolattartó és
vendéginformációs tevékenységeit a badacsonyi aktivistákat, akik sokat tettek az elmúlt idõszakban
Tourinform irodai, kapcsolattartó és vendéginformá- községünkért.
M I N D E N K E D V E S O LVA S Ó N K N A K E Z Ú TO N I S
ciós tevékenységét a badacsonyi Tourinform iroda
fogja ellátni és rendezvényeink többsége is várhatóan
B O L D O G Ú J É V E T K Í V Á N U N K!
Badacsonyban lesz.
Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu
Egyesületünk elnöksége és tagsága nevében ezúton
köszönöm meg a nekünk nyújtott segítséget, a
kultúrált helyszín rendezvényeinkhez. Bízva a további lehetséges együttmûködésben, munkájukhoz jó
egészséget kívánok.
Kérem kedves Polgármester urat, köszönetünket
A balatonrendesi önkormányzat lapja
tolmácsolja Balatonrendes Képviselõ Testületének
is.
Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
Tisztelettel
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft.
Varga György
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
egyesület elnöke
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