2006. szeptember

11. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõt,
családját és batári körét
2006. október 14-én megtartandó:

Szüretbúcsúztató fesztiválunkra
Indulás 14.00 órakor a kultúrháztól a szokott útvonalon.
Kérjük, hogy a helyi és üdülõ tulajdonosok
az eddigi szép szokásokat megtartva tiszteljék meg
vendégszeretettükkel a felvonulókat.
A felvonulás végén mindenkit vendégül látunk
egy pohár borra, a helyi Hegyközség,
és néhány finom falatra az Önkonnányzat részérõl.
Balatonrendes Önkormányzata
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Rendesi Lapok
Csatornázás
2002-2006

Sok-sok év várakozása után végre szeptember 8-tól
megkezdõdött az I ütemre és a fõmûre való rákötések. Az
állandó lakók körében ez már jó ütemben folyik egy hét
alatt 20%-uk beadta a megrendelõ lapot és bekötésük
folyamatosan megvalósul. Kérem, hogy mindenki
aktivizálja magát, mert az ingyenes átvétel november 8-án
lejár.
Az elmúlt napok tapasztalataiból segítség képen néhány.
Fontos, hogy ott, ahol a tiszitóidom még nincs beépítve
elõször a bejövõ csonkot keressék meg. Ezt követõen ki
kell szintezni a régi rendszer átfordításától a bekötési pontig terjedõ szakaszt, hogy túlzott lejtéssel ne, hogy alámenjenek a csonaknak. A bekötés szerelését bízzák sza-

Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek
kemberre, mert megtérül. Egy jól szakszerûen elkészített
gravitációs csatlakozás szinte örök életû lesz. Senki sem
kísérletezzen a régi derítõn történõ átvezetéssel, ha azt
elõzetesen nem tölti fel. A levegõben lévõ átvezetésses
megoldást nem veszik át. Aki még a tisztító idomot nem
vette át azt november 1-ig megteheti a továbbiakban az
igénye elévül. (Több mint két éve osztogatjuk).
A telefoni információ adás jól mûködik, akinek bármilyen gondja van kérem hívjon bennünket. Folyamatos
információkat az internetes honlapunkon lehet megnézni.
Gáspár István
Elnök

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk elmúlt négy éve
Jelentõs és eredményes négy esztendõt tudhatunk
magunk mögött. A legfontosabb, hogy egy olyan testület
került megválasztásra melynek valamennyi tagja értéke
volt a közösségnek, sokat és eredményesen tanácskoztunk
és sok-sok okos ötletet, gondolatot, tettek le a közösség
asztalára. Én, aki már jó néhány éve'vezetem közösségünket bátran véleményezhetem" mint csapatot, kiválónak a
most leköszönõ testületet. Annak is örülök, hogy a jelentõs részük újra indul és újra képviselõ is lesz a következõ
ciklusban. Az elmúlt évek, vagy talán eddigi fennállásunk
legválságosabb idõszakát éltük át 2004-ben, mikor
hónapokra meg kellett finanszíroznunk a csatornaépítés
számláit a már oly sokszor említett utófinanszírozás miatt,
de sikerült átvészelnünk, nem csekély érdeme volt ebben
a mûködõ kommunális hulladéklerakó napi bevételeinek.
Néhány berzenkednek a lerakó léte miatt, de ha szétnézünk községünkben lépten-nyomon azt látjuk, hogy létszámunkhoz és az elvárható teljesítményen kívül mennyi
minden épül és folyamatosan szépen karbantartva van. Ez
mind elmaradna, ha jelentõs árbevétel nem képzõdne
rajta. Fontos, hogy a telep szakszerûen a törvényi elõírások betartásával a lehetõ legtovább mûködhessen.

Önkormányzati választások
Az Október l-i Önkormányzati választásokra
Gáspár István polgármesternek
Lezsák Mihály, Kuti Istvánné, Fusch Henrik

Hangsúlyt fektettünk az utcák járdák képének formálására
és több, mint 600 m2 térburkolattalláttuk el járdáinkat.
Sikerült jelentõsen növelni a belterületeket, ez lehetõséget
nyújt egy jövõbeni újabb kitörési pontra. Elvégeztettük az
utak portalanításátés ez évvégére valamennyi utunk a belterületen portalanított lesz, de a hegyen lévõket sem kell
szégyellnünk. Mûködtetünk, és teljesen berendeztük a
közel 500 m2- es kultúrházunkat, melyre nálunk sokkal
nagyobb települések is büszkék lennének. Tizenkilenc
rendezvényt tartunk évente fõleg a Kulturális alapítvány
segítségével, mely kuratóriumának ezúton is Tisztelettel
köszönöm munkájukat.
Elértük azt, hogy az emberek döntõ többsége jól érzi
magát településünkön szeret itt élni, és itt nyaralni, azon
kell tovább munkálkodni, hogy ez az érzés szinte mindenkit elfogjon. Büszke vagyok falumbeliekre, mikor
vendégeinkkel végigsétálunk a szüreti fesztiválon, ilyen
közösség sehol a környéken nincs.
Remélem, hogy mindenki sikerként élte meg az elmúlt
négy évet és továbbra is korrekt partnere lesz az új önkormányzati testületnek.
Gáspár István polgármester
Csabáné Varga Anikó, Burbács Barnabásné képviselõnek jelöltette magát. Valamennyien független jelöltek.
Kérjük a Tisztelt választókat, hogya szavazáson minél
többen jelenjenek meg.
Lakos Lászlóné
Választási bizottság elnöke

Rendesi Lapok

3

Tájékoztatás gázártámogatás lehetõségérõl
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhõ- szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI. 29.) kormány
rendeletben foglalt új támogatási forma bevezetésérõl. .
Kérelem benyújtását követõen vezetéken szolgáltatott
gázt háztartási célra használó családok 2006. augusztus 1.tõl 2006. december 31. napjáig az alább felsorolt feltételek
fennállásakor válnak jogosulttá.
Gázár támogatásra augusztus 15.-ig benyújtott kérelem
esetében visszamenõleg augusztus elsejétõl jár a támogatás. A kérelmek végsö benyújtási határideje 2006.
október 31.
Ezen rendelet alapján gázár támogatásra a fogyatékos
támogatásban részesülõk, a magasabb összegû családi
pótlékban részesülõ családok, valamint a nagycsaládosok
jogosultak. További két feltételnek kell megfelelni, mely
szerint
-az éves gázfogyasztás 51-170 ezerMj közé esik (1500 5000 m3 között)
-egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 51. 600,- Ft-ot, egyedülálló esetében a háromszorosát: 77. 400,- Ft-ot.
A gázártámogatás összege
évi 1500 m3 fölötti gázfogyásnál16 Ft köbméterenként
(éves összege: 23. 919,- Ft-tól 47. 838,- Ft)

évi 3000 m3 és 5000 m3 között 24,30 Ft köbméterenként
(éves összege: 72. 829,- Ft -121. 380,- Ft-ig) A támogatást
a szolgáltató vonja le a számla összegébõl.
Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás 2006 évben
az 5000 köbmétert meghaladja, a teljes gázártámogatást
vissza kell fizetni.
Egyidejûleg egy családon belül egy családtag igényelhet
támogatást.
A kérelemhez mellékelni kell a nyugdíjas szelvényt,
fogyatékossági támogatás, illetve családi pótlék
folyósítását igazoló iratot, az elõzõ havi jövedelemre
vonatkozó adatokat igazoló iratokat, valamint gázártámogatás esetén az elõzõ havi gázszámlát.
A jogosultságot a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti
település jegyzõje állapítja meg.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatást jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ kamattal kell visszafIZetni.
Az igénylõlapot a Magyar Államkincstár területi Igazgatósága 2006. augusztus 1. napjáig megküldi a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegû családi
pótlékban részesülö, illetöleg nagycsaládos személyeknek.
Bõvebb tájékoztatást, valamint igénylõlapot ügyfélfogadási idöben Ábrahámhegy Körjegyzõség igazgatási
osztályán lehet kémi.
Bicsérdi Eszter
igazgatási elõadó

Kedves Balatonrendesiek!
Szeretnék egy két gondolatot megosztani Önökkel az
elmúlt négy év képviselõi munkájáról, hisz a bizalmat
Önöktõl kaptam a munkámhoz.
Mint kívül álló nem gondoltam, hogy a képviselõsségbe
is bele kell tanulni az elsõ két év nem volt egyszerû. Sok
estben már megkezdett ügyek folytatására került sor vagy
bizonyos döntések meghozatalánál az elõzményeket is
meg kellett ismerni. Lelkiismeretesen felkészülni egy egy testületi ülésre sokszor több órás munkát igényel. A
döntéseknél sem csak az ész és a szív szavára kell hallgatni figyelembe kell venni a törvény szabta
lehetõségeket, ami sok esetben az érdekeltek szemében
igazságtalannak tûnik.
A faluban elkészült beruházásokról azt hiszem nem kell
különösebben szólni a testület minden tagja azon volt,
hogy a falu szépüljön és az itt élõ emberek hasznára
váljon.
Én személy szerint a fiatalságban látom a jövõt ezért
minden lehetõséget igyekeztem megragadni, igy
javaslatomra csatlakoztunk a Baba kötvényhez és a Bursa
alapítványhoz. Nagy elõre lépésnek tartom a
számítógépes "kis ház " kialakitását is. Sajnos nem sok a
fiatal a faluban, de azt hiszem olyan egy sincs a faluban
akí még nem fordult meg a számitógép teremben.

Nyelvtudásomból eredõen igyekeztem az itt élõ idegen
ajkúaknak az ügyes bajos ügyeiket intézni.
Amit nehezen tudtam elfogadni a négy évben, hogy
bizony sok rendezvényt az itt élõk érdektelensége jellemezte. Úgy gondolom, hogy a rendezvények a faluban
élõk szórakozását, a közösség kialakulását szolgálja.
Természetesen minden alkotó közösségnek szüksége
van az építõ kritikára. Lehet, hogy a faluban élõk úgy
érzik, hogy a véleményük elmondására kevés lehetõséget
kaptak ezért a jövõben javasolni fogom, hogy a
képviselõk is tartsanak fogadóórát.
Többen kérdezték Tõlem, hogy indulok-e polgármesternek? Abban az esetben indultam volna, ha
Gáspár István polgármester Úr nem indult volna, vagy a
jövõben nem mint tisztelet díjas polgármester kívánna
tevékenykedni. En ugyanis csak tisztelet díjas polgármestert és testületet tudok elképezni a faluban.
Amennyiben Önök megtisztelnek a bizalmukkal
szeretnék a képviselõi munkában a jövõben is részt venni.
Bízom abban, hogy az elmúlt ciklusban szerzett tapasztalatom az elkövetkezendõ munkámban is segítségemre
lesz.
Kuti Istvánné
képviselõ
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Önkormányzati
Hírek
Önkonnányzatunk lecserélte a tehergépjármûvét korszerûbb típusra egy modern KIA
tehergépkocsira.

Köszönet nyílvánítás
Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány ezúton köszöni
mindazoknak, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták.
A felajánlott összeg: 384.981,- Ft
A befolyt összeget az alapítvány a község kulturális rendezvényeinek
támogatására használja fel.
Adószám: 18928808-1-19
Bankszámlaszám: 11748052-20030119
Makai Gyula
kuratórium elnöke

Fõzõversenyek
eredményei
Önkormányzatunk fõzõcsapata négy versenyen vettek részt a nyáron. Balatonalmádi halászléfõzõ versenyen II. helyezett, Badacsony pörköltfõzõ versenyen II. helyezett, Badacsony halászléfõzõ versenyen II. helyzett, Badacsonytördemic szürkemarha
gulyás fesztiválon különdíjat nyert.
Csabáné Varga Anikó szakácsnõ és csapata

Balatomendes negyedik önkonnányzati ciklusát betöltõ képviselõk nevében ezúton
Tisztelettel megköszönjük azt a felénk áradó
szeretetet és megbecsülést, amit a község üdülõ
és állandó lakóitól kaptunk az elmúlt négy
évben.
Gáspár István, Kuti Istvánné, Csabáné
Varga Anikó, Piros Lászlóné, Makai Gyula,
és Fusch Hemik

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

