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A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a balatonrendesi
SZÜRET BÚCSÚZTATÓ FESZTIVÁL-unkra. Felvonulás 2005. Október 15-én 14.00 órai
kezdettel indul a Kultúrháztól és a Fõ út - Templom út - Csapás út - Fõ út - Hegyaljai út Bányász út útvonalon történik.
Várjuk a Tisztelt ingatlan tulajdonosok kedves kínálását.
A menetet csikósok, lovas- és traktor fogatok, jelmezbe öltözött felvonulók színesítik.
Jelmez ügyben a könyvtárosnál kell jelentkezni legkésõbb okt. 12-ig.
Legyen mindenki számára méltó és szép ünnep a szüret befejezése az új termés érkezése.
Gáspár István
polgármester
Fõrendezõ (06 70/313-9991)

Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek
A legutóbbi számunkban örömmel értesítettük
a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, hogy a kormány részérõl ígéret hangzott el, miszerint 2006
májusára a fõmûvi rendszer elkészül és a
rákötésnek minden feltétele adott lesz.
Sajnos a feladat meghaladta a Minisztérium és
a DRV erejét és jelenleg még egy tapottat sem
mozdult ügyünk elõre. Az elmúlt hetekben erre
és ígéretére levélben hívtam fel Dr. Persányi
Miklós Miniszter úr figyelmét és felvetettem
annak a lehetõségét, hogy ez ügy érdekében
hamarosan tüntetést szervezünk, aminek erkölcsi
felelõségét rá hárítjuk. E levél másolatát és egyben egy Badacsonyi kormányfõi látogatásra való
meghívót megküldtem Gyurcsány Ferenc mi-

niszterelnök úrnak. Várjuk reagálását.
További rossz hír, hogy a II. ütemre benyújtott
pályázatunkat kizárták és így ez további egy évet
kénytelen csúszni. A társulás elnöksége felhatalmazta az elnököt, hogy a nagyobb összeggel tartozókkal részletfizetési szerzõdést bontson,
azokat a hiányzó teljes összeg azonnali
befizetésére kötelezze, ellenkezõ esetben letiltással, vagy ingatlan beterheléssel éljen. A
viziközmû társulat sikeresen hajtott végre
(ügyvédi segédlettel) egy 700 e Ft-os kintlévõség
behajtását.
Gáspár István
társulat elnöke
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Hegyközség Hírek
A Balatonrendesi Hegyközség
új hegybírójaként szeretnék a
falu lakosainak pár sorban
bemutatkozni.
Gelencsér Gergõnek hívnak,
1981. május 21-én születtem
Tapolcán. Általános iskolai
tanulmányaimat lakhelyemen
Révfülöpön végeztem, majd a
budafoki élelmiszer-ipari szakközépiskolában szereztem bor
és üdítõitalipari technikusi szakképesítést. Ezután a Budapesti
Corvinus Egyetemen folytattam

tanulmányaimat, ahol 2004.
Februárjában bor és üdítõitalipari technológus mérnökként
szereztem diplomát. Jelenleg a
Badacsonyi Pincegazdaság Rt.
pincevezetõjeként dolgozom.
Emellett intenzíven részt
veszek családi pincészetünk termelési
feldolgozási
és
értékesítési folyamataiban. Így
az elméleti tudás mellett nagypapám,
illetve
édesapám
irányításával szert tettem a
gyakorlati ismeretekre is.

Hegybíróként
szeretnék
közvetlen kapcsolatot kialakítani a gazdákkal, és a felmerülõ
problémákat
közösen
megoldani. A Balatonrendesi
Hegyközség közgyûlése a
hegybírói tisztségre megválasztott.
Végül
termésben
bõvelkedõ, minõségben kiváló
szüretet kívánok valamennyi
gazdának!
Gelencsér Gergõ
hegybíró (06 20/343-0992)

Rendezvények
Önkormányzatunk csapata az elmúlt hetekben Csaba
jól szerepelt a környék különbözõ fesztiváljain.

Kálmán

által

készített

Rendesi

vargányagombás hagymáshús vokban sütve,
de üde színfoltja volt a rendezvénynek Rozoga úr
által készített stílszerû dekorációnk is. Mindkét
versenyen a vezetõ szakácsunk Csabáné Varga
Anikó volt.
Nagy sikert ért el a KORNYIKA népdalkör a
Korkoványi Hegynapon, résztvettünk a Hegymagasi és Badacsonyi szüreti fesztiválon.
Jövõre is várunk mindenkit sorainkba.

Negyedik

helyezést

értünk

el

Bala-

tonalmádiban rendezett elsõ Balatoni halászléfõzõ versenyen 17 csapatból.
Elismerõ oklevelet kaptunk a II. alkalommal
megrendezett Badacsonytördemici Szürkemarha
fesztiválon fõzött gulyáslevesünkért, valamint
osztatlan közönség sikert aratott Gáspár István és
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W W W. B A L AT O N R E N D E S . H U
A képviselõtestület beszámolót hallga- hogy kellõ számú jelentkezés esetén alaptott meg a szept. 6-i ülésen, mely a fenti fokú számítógép kezelõi tanfolyamot
honlap mûködésérõl és annak üzemeltetõi szervezzünk. A tanfolyam térítésmentes.
tapasztalatairól szólt. Megállapítottuk, hogy a látogatók száma jóval
több, mint amire beindításkor gondoltunk ezért megérte pénzt és energiát
fektetni bele. Ez évben az elsõ nyolc
hónapban közel 2000-en kattintottak
oldalunkra, ennyi embert érdekelt a
világban, hogy hol van Balatonrendes, mit és hogyan építenek,
szerveznek.
A testület megrendelte az új "E"
pontot mûködtetõ felügyeleti programot is. Lehetõség van arra is,
Ezévi látogatói statisztika

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk megvásárolta a Posta
épületét és az õsz folyamán átépítteti, úgy,
hogy abban egy 12 m2-es posta és egy
nagyobb helységben pedig internetes
szolgáltató ház (E pont) mûködhessen. A
munkára négy vállalkozást kértünk fel,
hogy tegyen árajánlatot.
A posta udvarán kemencét építtetünk,
mely tovább színesíti a Péter-Pál napi rendezvény gasztronómiai palettáját. Terveink szerint a kemencében hetente befûttünk és lehetõsége lesz a lakosságnak ott
kenyeret, süteményt és más finomságot
saját részére megsütni.

Tovább fojtatjuk a Rendesi-hegyen az
utak javítását és további 236 fm aszfaltos
út kerül kiépítésre. Ezzel a ciklusidõnkben
útfelújításra tervezett programot teljesítettük.
Önkormányzatunk december hónapban
értékesíti a leselejtezett gépeket. Vásárlási
szándékot kérjük jelezni írásban a Körjegyzõségen. Továbbra is eladó a platós
UAZ tehergépkocsi, irányár 400 eFt.
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KÖZÉRDEKÛ
FELHÍVÁS
a parlagfû elleni hatékony védekezésre
Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld községek
Körjegyzõje felhívja az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a parlagfû elleni védekezés jogi
szabályozása 2004. évhez képest jelentõsen
megszigorodott.
A törvény hatálya kiterjed az ország területére és
az összes ingatlantulajdonosra. Ez azt jelenti, hogy a
hatóságok eljárásukat nem csak a termõföldön folytatják le, hanem belterületen, közutak, vízpart mentén is. Ennek értelmében mindenki köteles adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû elleni
védekezést végrehajtani, és ezt követõen pedig a parlagfû virágzását folyamatosan megakadályozni.
A június 30-i dátum azért fontos, mert az a
szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetõségének
határnapja.
A fenti rendelkezés betartását az illetékes
növényvédelmi hatóság folyamatosan végzett
helyszíni szemlén ellenõrzi.
A törvény által meghatározott június 30-i határnapot követõen a parlagfûvel fertõzött területeken
közérdekû védekezést rendel el külterületen a
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, belterületen a
helyi önkormányzat jegyzõje, melyre halasztó
hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
A közérdekû védekezést elrendelõ határozatot a
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, valamint a fertõzött ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat hirdetõjén kell közszemlére tenni, vagyis az
ingatlan tulajdonosát/használóját elõzetesen nem
kell szemlére hívni, és postai úton nem értesül az
eljárás megindításáról. A határozatot a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz is továbbítani
kell.
A törvény lehetõséget ad - szigorú eljárási rendben
-, hogy a parlagfûvel erõsen fertõzött haszonnövény
állományban (napraforgó, kukorica, stb.) a
kultúrnövény károsodása mellett is elvégezhessék a
közérdekû védekezést, és a földhasználó még kártalanításra sem tarthat igényt.
A közérdekû védekezést elrendelõ hatóság a költségek ( vállalkozói díj, elrendelõ hatóság és földhivatal felmerülõ költségei) 15 napon belüli
megtérítésére kötelezi az érintettet.

A védekezés alapvetõ alkotmányos jogokat is érint,
mivel a törvényi szabályozás az egészséges
környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé
helyezi, vagyis a közérdekû védekezést a hatóság a
lezárt terület felnyitásával zárt ingatlanon, telephelyen - az ott tartózkodó személyek akarata
ellenére is - elvégezheti.
A mulasztókkal szemben a fentieken kívül
szankciót is kell kezdeményezni.
Az eljáró növényvédelmi hatóságnak ki kell szabni a növényvédelmi bírságot, amely 20.000 és
2.000.000 Ft közötti összegben, a védekezési költségein felül kerül kiszabásra.
A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára kerülnek behajtásra.
MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE, HOGY A
PARLAGFÛ
ÉS
EGYÉB
ALLERGÉN
GYOMNÖVÉNYEK
VIRÁGZÁSÁT
MEGAKADÁLYOZZUK,
MEGKÖNNYÍTVE
EZZEL AZ ALLERGIÁS BETEGEK MINDENNAPI ÉLETÉT, ILLETVE CSÖKKENTVE AZ ÚJ
ALLERGIÁS BETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK
VESZÉLYÉT, EZÉRT FELHÍVJUK MINDENKI
FIGYELMÉT, HOGY A SAJÁT TERÜLETÉN
HATÉKONYAN ÉS FOLYAMATOSAN IRTSA A
PARLAGFÜVET, GYOMNÖVÉNYEKET!

Ábrahámhegy, 2005. szeptember 29.
Soltész Attila sk.
körjegyzõ
Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

A balatonrendesi önkormányzat lapja
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