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A balatonrendesi önkormányzat lapja / rendkívüli kiadás

Tisztelt Balatonrendesi Polgárok!
Második alkalommal fordul elő, hogy helyi újságunkban Rendesi Lapokban rendkívüli számot
adjunk ki. Most egy ilyen példány kiadását látom szükségszerűnek, mert községünk életében
egy rendkívüli esemény történt.
2007. szeptember hó 21. napjára benyújtottam lemondásomat.
Erre a lépésre teljesen önállóan saját elhatározásomból került sor. Az érvényben lévő választási
törvény szerint ebben az esetben a helyi választási bizottság új polgármester megválasztására
ír ki választást.
Felvetődik a kérdés mi tette ezt a nem mindennapi elhatározást szükségszerűvé. Az első és
legfontosabb ok, hogy 17 év után abba kell hagyni a polgármesteri tevékenységet, mert az
elmúlt évben az egészségi állapotomban olyan jelentős rosszabbodás állt be, ami óriási
nehézségek árán tette lehetővé számomra a feladatok ellátását. A helyi közéletben fokozatos
passzívitásba áteső érdeklődés azt eredményezte, hogy a legutolsó választáson csak 5 személy
indult az 5 helyre. Így a természetes kiválasztódás nem jött létre. Jelentéktelen
támogatottsággal is lehetett valaki képviselő.
Már az alakuló testületi ülésen is érezhető volt az a feszültség, amely egy újólag bekerült
képviselőtől szinte valamennyi testületi ülésen rendszeresen érkezett.
Támadta községünk valamennyi vívmányát, megkérdőjelezte tisztességemet, de még az
önkormányzat korrekt könyvelését is. Képviselők ezeket a kirohanásokat kommentár nélkül
végighallgatták. Ezért úgy gondoltam, hogy az ilyen személyeknek és az őt szó nélkül
támogató társainak kollektíven kellene felállnia, de kiderült, hogy a testület döntő
többségének ez a munkastílus tetszik, saját képviselői munkájukkal maradéktalanul
elégedettek. Szerintem viszont ez a testület a legpasszívabb volt az eddigi 5 képviselő-testület
közül, munkájuk sok kívánni valót hagy maga után.
A testületnek ha van egy kis önkritikája fel kellett volna oszlatnia magát. A feloszlatás
lehetőséget biztosított volna arra, hogy egy új polgármester és egy új képviselői testületet, ha
szükséges akár választási szövetségként jól összekovácsolódott társaságként a jelenlegi álviták
helyett újra békességben dolgozzanak; de dolgozzanak!
Az elmúlt egy évben ennek nem voltak meg a személyi feltételei.
A sorozatos feszültségkeltéssel a magyarországi utcai politizálás szintjére süllyesztette virágzó
településünk eddigi problémamentes életét. A falu feladata lett volna, hogy a választásnál
olyan személyek induljanak és olyanokra adják a voksukat, akik már évtizedek óta köztünk
élnek, bizonyították alkalmasságukat a közösségben való munkáról ismerik őt, és ismernek
szinte mindenkit ebben a kicsi 162 lelket számláló településen.

Szeretnék az elmúlt 17 évről néhány gondolatot elmondani, mert településünk életébe
szerencsére sokkal több a pozitív élmény, mint a negatív.
Amikor 1990-ben öten: Csik László, Lakos László, Kalász István, Robitz Károly és Gáspár István
elhatároztuk, hogy élve az önkormányzati törvény lehetőségeivel új község alakításába fogunk,
még egyikünk sem tudta, hogy ez miként fog elsülni. Azt azonban biztosan tudtuk, hogy mi is
vagyunk olyan képességű közösség, mint azok a velünk közel azonos létszámmal rendelkező
szomszédaink, akik ezt a jogot alanyi alapon kapták. Fáradságos és tanulságos évet
dolgoztunk végéig, melynek eredményeként 1991. október
1-én Balatonrendes község önálló község lett.
A vagyonmegosztást követően 1,3 millió Ft-tal a folyószámlánkon azonnal munkához látott az
új testület. Következő évre önálló költségvetést állítottunk össze, mely anyagi egyensúlyba volt.
Ez volt akkor fennmaradásunk egyik fontos eleme. Köszönet illeti elsősorban az
üdülőtulajdonosokat a pontos adófizetésükért és bízom abban, hogy mind a mai napig ők is
úgy érzik, hogy sokat számítanak minden balatonrendesi embernek.
A fenti szerény készpénzen kívül mit is örököltünk még?
Balaton-parti községként egyedül nem rendelkeztünk
stranddal, az utcáink fele nem volt portalanítva, 2/3 részben
még közvilágítás sem volt. Hiányos volt az ivóvízhálózat, nem
volt csatorna és felszíni vízelvezető árok. Leromlott állapotú
kultúrház, összedűlő félbe lévő harangtorony és ravatalozónk
volt.
Nagyban hasonlítottunk a szintén Ábrahámhegyhez tartozó
Kisőrspusztához.
Itt szeretném megállapítani, hogy Ábrahámhegy községgel
mind az elváláskor, mind a mai napig rendkívül korrekt és jó
kapcsolatot sikerült kialakítani, fenntartani, aki ezért sokat tett:
Gáspár József Polgármester Úr, községünk örök tiszteleteként,
erkölcsi elismerésben részesül.
A lehetőségek és igények felmérése után elkezdtük a feladatok megoldását.
Szakmámból adódón aszfaltozási társadalmi munkákat szerveztünk, így csak az anyag- és
fuvarköltség terhelte költségvetésünket. Sokszor 20-30 ember terítette az aszfaltot. Néhány
hónap alatt a település belterületének 80 %-a portalanítva lett. Megnyertük az első
pályázatunkat, melynek során új, korszerű közvilágítást kapott a Strand és a Révfülöpi utca.
Rendezési Tervet készítettünk, melyben megállapítottuk a feladat sorokat. Alkalmi vételi
lehetőséget kihasználva megvásároltuk a boltot, mely a mai napig is eredeti funkciójába lett
felújítva és működik. Új autóbusz várókat építettünk.
Megalkottuk és közmegelégedésre használjuk községünk címerét, zászlaját. Létesítettünk több
funkciós játszóteret a Bányász utcában. Pályázaton négy garnitúra számítógépet nyertünk,
létrehoztunk hozzá egy olyan szolgáltató helyiséget, melyben mindenki internetezhet, ingyen
használhatja ezeket a gépeket. Megvásároltuk és átépítettük a volt postaépületét, mely egész
évben számítógépes feladatokat, nyáron postai funkciókat is lát el. Felépítettük az udvarába
községünk kemencéjét.
Kemény harc árán sikerült megszerezni a szeméttelep kezelői jogát, mely az elmúlt 14 évben
több tízmillió forint tiszta bevételt és 2-3 személynek folyamatos munkát adott. Ez a bevétel volt
az elmúlt időszak beruházásainak önrész fedezete. Megszerveztük és olcsón bevezettük az
egész településen a zsákos szemétszállítást, mely mai nap is kiválóan működik.

Jogi úton hatalmas feladat volt elintézni, hogy a pálkövei strand területének 2/5 része
tulajdonunkba kerüljön, melynek használatáért minden évben bérleti díjat kapunk.
Felújítottuk a ravatalozót, kitakarítottuk a régi temetőt és vásároltunk hozzá bővítésre alkalmas
területet. Parkosítottuk, és azóta is rendszeresen gondozzuk a templomkertet.
Általában sok ingatlant vásároltunk elsősorban a pillanatnyi kedvező árért. Például vettük 5
ingatlant 1,2 millió Ft-ért, majd egyet-egyet 4-500 ezer forintért.
Ezek jelentős részét értékesítettük helyi, vagy itt letelepedni szándékozó fiataloknak. Kezdeti
hibák korrigálása után az erre készített helyi rendeletünk jól funkcionált.
Beneveztünk a KÖGÁZ Rt szervezésében a helyi gázvezeték kiépítésébe és az elnyert pályázati
összeget visszaforgattuk a lakossági önrészbe. Így példátlan 33.100 Ft-ért köthetett rá, aki kérte
ezt a szolgáltatást. (ez ma 150.000 Ft) Pályáztunk és nyertünk a kábel-televízió kiépítésére,
melynek eredményeként 5.000 Ft-ért több éven keresztül bárki ráköthetett a rendszerre. A
működtetés havi díj ma is sok településnek böki a szemét.

2001-ben belefogtunk a kultúrház átépítésébe, mely
példátlan sikert hozott. 18 pályázatot írtunk, ebből 16
pályázat nyert. A 10 milliós önrészhez 40 millió forintot
nyertünk. A felújított épület a község talán legszebb
létesítménye, többfunkciós, jó kihasználtságú.

2003-ban elérkezett az ideje a csatorna beruházás már több mint 8 éve meglévő tervének
végrehajtására. A főmű késlekedése miatt talán kicsit korábban, de újra, mindenkinél
olcsóbban sikerült megoldani a feladatot. Társítottunk hozzá 2,5 km vízvezeték építését és
teljesen új aszfaltszőnyeget kapott minden utca. Finanszírozáshoz vízitársulatot alakítottunk a
község teljes belterületén. Melynek működése befejeztével a helyes szakszerű gazdálkodás
eredményeként önkormányzatunk közel 10 millió forintot kap a társulattól vissza. A kivitelezési
munkát három ütemre bontottuk, melyből az első kettő maximális pályázati pénz elnyerésével
elkészült, üzembe helyezése megtörtént. Ennek eredményeként lényegesen megnőtt az építési
telkek száma, ma 52 beépítésre váró üres telek található a településen. Belekezdtünk a
járdáink viacolorral történő kiépítésébe. Ebből a 71-es út melletti járda III. üteme még a jövő
feladata lesz.
Az önkormányzatiság III. ciklusától mindannyiunk szerencséjére egy korábbiaktól eltérő
szemléletű testület került pozícióba. Két cikluson keresztül irányításuk alatt községünk
rengeteget fejlődött, öröm volt velük együtt dolgozni.
Létrehoztuk a Balatonrendes Emlékérem adományozását, melynek odaítélésénél olyan
személyeket vettünk figyelembe, akik általában nem helyben laknak, de kívülállóként sokat
tettek Balatonrendes felvirágozásáért, eddig ezt kilencen kapták meg.
Rendszeresen részt vettünk különböző önkormányzati versenyeken, 1999-ben a Megyei
Faluszépítési versenyen 2.helyezést értünk el. Szerepeltünk az MTV-1 Fő-tér műsorában is.
Alapítványt hoztunk létre a kulturális rendezvények lebonyolítására, mely a mai napig is jól
funkcionál.

Messze környéken híressé vált a Rendesi
Népművészeti és Borfesztivál,
Szüretbúcsúztató fesztivál. Az alapítvány
évente 15-19 rendezvényt tart és finanszíroz.
Köszönet illeti meg az adományozókat e
helyen is.
Megállapodást kötöttünk és jól is működik az Ábrahámhegyi Polgárőrök napi rendszerességgel
történő balatonrendesi őrjárata, mely a községben lévő értékek vagyonőrzését hivatott
teljesíteni. A 2007.évre tervezett beruházások befejezése után önkormányzatunk jelentős
pénzügyi tartalékkal 12 millió Ft-al rendelkezve folytathatja munkáját.

Természetesen ezeket a sikereket csak részben köszönheti nekem a község, köszönet illeti meg
a települési képviselőket, a mindenkori alpolgármestereket és azokat a társadalmi
szervezeteket, munkásokat, akik nap, mint nap idejüket nem sajnálva tették a dolgukat. Külön
szeretném kiemelni a Körjegyzőség kollektíváját mely a napi feladatok végzése során rendkívül
sokat tett élhető és lakható településünk érdekében. A dolgos hétköznapokon kívül
felejthetetlen élményéket jelentett a Húsvét Hétfői Játékok, a téli disznóvágás, a
főzőversenyek, Márton-napi borünnep és nem utolsó sorban a Szüreti Fesztiválok önzetlen, jó
hangulata. Ezek tették sok más napi feladat ellátása során számomra is örömmé ezt a cseppet
sem könnyű munkát.
Az élet úgy hozta, hogy 1980-tól tanácstagja később polgármestere voltam községünknek.
Szemem láttára és kezem munkája nyomán településünk a környék egyik legszebb falvává
nőtte ki magát. Örülök, hogy ebben a munkában részt vehettem, örülök annak, hogy az elért
eredmények a legtöbb embernek pozítiv élményt jelentettek. Remélem a következő évek
ugyanilyen szép feladatokat és sikereket biztosítanak az önkormányzat vezetői, községünk
üdülő és állandó lakóinak egyaránt.
Balatonrendes, 2007. szeptember 19.
Gáspár István polgármester
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