2006. június

11. évfolyam, 1. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Ezúton Tisztelettel megívunk minden kedves érdeklõdõt a XII. Balatonrendesi PéterPál Napi Népmûvészeti, Mûvészeti és Borfesztiválra, mely 2006. június 30-án, július 12-án lesz megtartva a Kultúrház melletti fesztiválsátorban.

Programjaink:

2006. június 30. Péntek

19.00

19.00 óra Ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond: Gáspár István
polgármester
19.05
Veszprém Táncegyüttes
20.00
Ifj Berki László és cigány
zenekara
Menü: Balatoni halászlé

20.00

Búcsúi bál: Domján Tamás és
Koktél Együttes
2006 évi községi rendezvények és borverseny ünnepélyes eredményhirdetése
Helye: Sátor

Menü: Vadpörkölt

2006. július 2. Vasárnap
2006. július 1. Szombat
19.00
10.00

14.00
15.00

16.00

Kispályás nõi és gyermek
labda rúgó bajnokság
Helye: "Novák" Stadion
Diák futóverseny a játszótér és
a kultúrház között
Kispályás felnõtt labdarúgó
bajnokság
Helye: "Novák" Stadion
Sodrófa hajító bajnokság (nõi)
Helye: "Novák" Stadion

Operett gála
Önképzõkör mûsora
"Kornyika" népdalkör mûsora

Menü: Sajtos, tejfölös lángos a kemencébõl frissen (NABA)
Kiállító borászat:
Borbély Családi Pincészet
Badacsonytomaj
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Rendesi Lapok
Csatornázás
2002-2006

Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek

A legutóbbi számunkban beszámoltunk a fõmûvi
beruházás pályázati kiírásairól és a teljesítési
határidõkrõl.
Örömmel értesítem a Tisztelt Társulási Tagságot,
hogy a kiírt pályázat nyertese a SWIETELSKY Kft
lett és vele a DRV Rt a kiviteli szerzõdést
megkötötte. A téli idõjárás elmúltával négy szakaszon is elkezdõdött a munka. A mi községünkben egy
keszthelyi alvállalkozó Gelencsér Zoltán (06 70/3176768) lett a kivitelezõ. Lapzártáig a Révfülöpi út
elkészült, a Berek utca 85 %-a várhatóan május 20
környékére a csõfektetési munkát befejezik, ezt
követõen a burkolatok ideiglenes majd néhány hónap
múlva végleges helyreállítása következik. A másik
három egység is több kevesebb sikerrel halad elõre a
maga munkaterületén.
Szeretnénk újólag felhívni minden épülettulajdonos figyelmét, hogy a már bent lévõ

tisztítóidomokra rákötni, csak 2006. június 30. után a
DRV Rt-vel megkötött szolgáltatói szerzõdés után
lehet. Errõl mindenki fog kapni a mûszaki átadás
után értesítést személyre szólóan. A rákötést a DRV
szakfelügyelete mellett lehet elvégezni. Az elsõ
hónapban a DRV nem számol fel felügyeleti díjat a
rákötéseknél, ezt kérem, mindenki használja ki, mert
ez közel 10.000 Ft megtakarítást jelent ingatlanonként. Az Önkormányzat környezetterhelési díjat
állapít meg, ezt azoknak kell fizetni, akiknél szennyvíz keletkezik, és nem kötötték rá a csatornarendszerre. A részletes szabályok megtekinthetõk lesznek
június 20-a után a honlapunkon.
A csatorna társulás küldött gyûlését 2006. május
27-ére 16.00 órára hívom össze. Helye a Kultúrház.
Gáspár István
Társulási elnök
06-70-313-9991

Önkormányzati hírek
FELHÍVÁS a parlagfû elleni hatékony védekezésre
Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld községek Körjegyzõje felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a
parlagfû elleni védekezés jogi szabályozására.
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. Ez a dátum 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 védekezés alapvetõ alkotmányos jogokat is érint,
mivel a törvényi szabályozás az egészséges környezethez
való jogot a tulajdonjog elé helyezi, vagyis a közérdekû

Rendesi Lapok
védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával zárt
ingatlanon, telephelyen - az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is - elvégezheti.
A közérdekû védekezést elrendelõ hatóság a költségek
(vállalkozói díj, elrendelõ hatóság és földhivatal
felmerülõ költségei) 15 napon belüli megtérítésére
kötelezi az érintettet. Ezen költségen felül a mulasztókkal
szemben az eljáró növényvédelmi hatóság szankciót
kezdeményez, melynek folytatása során növényvédelmi
bírságot szab ki, mely 20. 000 és 2.000.000 Ft közötti
összeg lehet.
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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, 2006. május 16.
Soltész Attila
körjegyzõ

Tájékoztatás szociális alapellátás igénylésének lehetõségérõl
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot Balatonrendes
Község Önkormányzat Képviselõ-testület 2006. március
30.-án megalkotott szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló rendeletérõl, mely az 1993. évi III.
törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
62-63.§-ai által elõírt kötelezettségeknek megfelelõen
házi segítségnyújtást, és szociális étkeztetést biztosít az
alábbiakban felsorolt esetekben.
Kérelem benyújtását követõen szociális étkeztetés
keretében napi egyszeri meleg étkezésérõl gondoskodik
az önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek,
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem képesek biztosítani különösen korukra, egészségi állapotukra
tekintettel.
Ezen szempontok figyelembe vétele mellett az önkormányzat mentességi fokokat határozott meg.
Mentes a térítési díj fizetése alól az, aki a 80. életévét
betöltötte, továbbá akinek családjában az egy fõre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át
(38. 700,-Ft) nem éri el.
Az étkezési díj állami támogatással csökkentett
hányadát (napi 148,-Ft-ot) kell fizetnie annak, akinek a
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj 150-250%-a (38. 700 - 64. 500,- Ft) között van.
50%-os térítési díjat (napi 215,-Ft-ot) kell fizetnie
annak, akinek a családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
250%-át meghaladja, de nem éri el annak 300%-át. (64.
500 - 77. 400,- Ft között)
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat azokról az idõskorú, vagy egészségi állapotuk
miatt rászoruló személyekrõl, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját erõbõl nem képesek. Aki ezt az ellátási for-

mát igénylik, önálló életvitel fenntartásában kapnak segítséget.
Az ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás)
igénylésérõl kérelmet kell benyújtani, melyhez
jövedelemigazolást kell csatolni. A kérelem benyújtása
folyamatos, nyomtatványt a körjegyzõség igazgatási
osztályán lehet kérni.
A mérlegelési jogkörrel Balatonrendes Község polgármestere rendelkezik.
Az önkormányzat gondoskodik személyenként két garnitúra éthordóról.
A meleg ebéd szállításáról Badacsonytomaj Gesztor
Önkormányzat gondoskodik a körjegyzõséghez tartozó
településeken.
Az ebédet a házi gondozó juttatja el a kérelmezõhöz hétfõtõl péntekig 12 és 13 óra között.
Bõvebb tájékoztatást Ábrahámhegy Körjegyzõség igazgatási osztályán lehet kérni.
Ábrahámhegy, 2006. május 18.
Bicsérdi Eszter
Igazgatási elõadó
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Balatonrendes Önkormányzat Képviselõ-testülete
2006. május 27-én 17.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart a helyi kultúrotthonban.
Javasolt napirendek
1. Beszámoló az önkormányzat 2005 évben
végzett munkájáról
2. Az önkormányzat 2006 évi fejlesztési tervei
3. Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató
4. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
5.Tájékoztató a települési környezetvédelemrõl
6. Közrendvédelmi beszámoló
7. A balatonrendesi élelmiszerbolt mûködésének
értékelése
8. Vegyes ügyek

Farsangi szokások
Nagysikerû farsangi rendezvényt tartottunk
február 4-én melynek során egy 120 kg-os setést
vágtunk le és dolgoztunk fel teljesen hagyományos
módszerrel.
A munkák során egy hivatásos böllér irányításával lehetõsége volt mindenkinek aktívan kivenni a
részét úgy a feldolgozásban, vagy az ételek
elkészítésében.
A rendezvény zárásaként remek hangulatú disznótoros vacsorát tartottunk, helyre közel 80 fõ jött
el. Örülünk, hogy ilyen sokan érezték sajátjuknak a
régi szokások felelevenítését.
Balatonrendes Község Önkormányzatának 2006.
évi közbeszerzési terve alapján meghirdeti, Balatonrendes László Gyula útszakasz szennyvízcsatornázásának kiépítését, melynek becsült nettó
értéke 12.150.000 Ft. a közbeszerzési eljárás
megkezdésének tervezett idõpontja 2006. június
30. Felelõs Makai Gyula Közbeszerzési Bizottság
Elnöke.
Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány
kuratóriuma ez úton köszöni meg mindazoknak a
felajánlását akik adójuk 1 %-át az alapítvány javára
rendelték.
Adószám: 18928808-119

Balatonrendes Község területén 2006. Június 910-11-én lesz lomtalanítás a kihelyezett gyûjtõkonténerekben.
A balatonrendesi ingatlantulajdonosok 14.0015.00 óra között gépkocsijukkal ingyen szállíthatnak be szemetet a szeméttelepre.

HIRDETÉS
3,8 méteres egypár evezõs vascsónak
eladó. Érdeklõdni a 06 70/313-9991-es
telefonszámon lehet.

Gyermekjóléti szolgáltatást végzõ
családgondozó:
Bögös Rita - szociálpedagógus
06 20 / 999 - 5442
Balatonrendes: Kedd 15: 30 17: 00
Családsegítõ szolgáltatást végzõ családgondozó:
Szabó Sándor - szociálpedagógus
06 20 / 432 0990
Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

A balatonrendesi önkormányzat lapja
Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

