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Közmeghallgatás: Döntésre 
készülnek a képviselők 
A  június  14-i  Közmeghallgatás  értelmében döntésre 
készülnek  az  önkormányzati  képviselők.  Mivel  az 
elhangzott  lakossági  vélemény szinte  egyöntetűen  az 
érvényben  lévő  Rendezési  Terv  elvetése,  vagy  lega-
lábbis alapos módosítása mellett szólt, szükségessé vált 
a felsőbb szakhatóságok megkérdezése. 
Takács  Ferenc  Polgármester  Úr  ezen  felül  felkérte  a 
korábbi tervezőket arra,  hogy az időközben  megvál-
tozott  viszonyok  alapján  ismertessék  a  terven  való 
változtatás  lehetőségét,  amely  kizárná  az  ingatlantu-
lajdonosok  megkárosítását  bárminemű  kiszabályozás 
végrehajtása  esetén.  Ettől  függetlenül  a  Polgármester 
Úr  úgy  döntött,  hogy  megbízza  Dr.  Bíró  Sándor 
aranydiplomás  főmérnököt,  legyen  tanácsadója  a 
vitatott  terv  részletes  átdolgozásánál.  A  Képviselő-
testület  végleges  döntéséhez  szükség  van  minderre, 
hogy a törlés  vagy módosítás  törvényszerűen  menjen 
végbe és  a községet semilyen, vagy a lehető legcse-
kélyebb anyagi  költség terhelje.
A  testületi  ülésen  méltatlan  vádaskodások  mellett 
parázs szóváltás folyt  arról, hogy hogyan értékeljék a 
közmeghallgatáson  feltárt  lakossági  érveket  és  az 
elhangzott kritikákat.  Végül is megállapodás született 
olyan értelemben, hogy az új rendezési terv megfogal-
mazásáig és a lakosság általi jóváhagyásáig hátrányos 
intézkedésekre  nem  kerül  sor..  Az  érdemi  munka 
folyamatban  van  tehát.  Ennek  előrehaladásáról  a 
képviselők mellett a „Rendesi  Lapok”,  ha kell külön-
számban is, tájékoztatást fog nyújtani.                     lez

Bonyodalmak a bánya körül
A  rendesi  vöröshomokkő  bánya  tulajdonosai  kettős 
sorompóval kívánják lezárni a hulladéktelephez vezető 
utat,  amennyiben  az  Önkormányzat  súlykorlátozó 
táblákat  helyezne  ki  a  Bányász  utcában.  A  sorompó 
tartópilléreit  bebetonozták és a sorompókat már ki is 
helyezték.  Nyilvánvalóan  ily  módon  óhajtják 
kikényszeríteni  egy  számukra  kedvező  szerződés 
aláírását,  holott a jelen pillanatban nem rendelkeznek 
kitermelési  engedéllyel.  Szerződéstervezetükből 
kiderül,  hogy  a  korlátozásokat  mindenképp  meg 
akarják  valósítani.  Céljuk  az,  hogy  húsz  évre 
biztosítsák  a  bányatársaság  részére  a  zavartalan 
kőkitermelést  és  a  40  tonnáig  terjedő  szállítókocsik 
alkalmazásának  lehetőségét.  Laub  Ernő  bánya-
menedzser  legutóbbi  levelében  Takács  Ferenc 
Polgármesterrel való megbeszélései ellenére augusztus 
18-ig engedélyezi a hulladékgyűjtő megközelítését. Ha 
addig nem írná alá a feltételekhez szabott szerződést az 
Önkormányzat,  akkor az úthasználatot - beszállítóktól 
kezdve  a túristákig  – mindenki  számára  megtiltanák. 
„Engedményt  nem  tudunk  tenni...  A  kedvezmény 
megadása  számomra  erkölcsileg  is  aggályos  lenne”, 
hangsúlyozza  Laub  Ernő.  A  civilszervezetek  és  az 
önkormányzat  Bánya-Bizottsága  tiltakoznak  a  bánya 
módszere  ellen.  Segíthet  az  ANTSz   vagy  más 
Hatóság, mielőtt megfulladunk a hulladékban?         lez 

Decemberre  elkészül  a  csatornahálózat:  Az Önko- 
Decemberre  elkészül  a  csatornahálózat:  Az 
Önkormányzat  és  a  Balatonrendesi  Beruházó 
Vízközmű Társulat megegyezett a csatornahálózat  III. 
ütemének kivitelezéséről, amely a  Strand utca , a 71-es 
főút és a Pálkövei utca területét érinti. A megállapodás 
értel-mében  a  „gravitációs”  szisztémában 
végrehajtandó  munkálatokat  az  Önkormányzat 
megbízásából a DRV valósítja meg ez év végéig.  Még 
nem  dőlt  el,  hogy  Kő-vágóörs-Pálkövéről   hányan 
kapcsolnak  a  hálózatra.  

Koncert a Templomban:  Egy bűvöletes,  magávalra-
gadó  kulturális  élménnyel  lettek  gazdagabbak,  akik 
résztvettek  az  augusztus  9-én  este  a  balatonrendesi 
Katolikus Templom--ban rendezett koncerten.  Schöck 

Atala  operaénekes  dalai  és  áriái 
messze túlzengtek a szentély falain. 
Zongorán  közreműködött  Bartinai 
Gábor,  a  Magyar  Állami  Operaház 
vezető  korrepetitora.  Ezt   a 
felejthetetlen  koncertet  a 
Rozmaring-Ág  Balatonrendes 

Jövőjéért  Egyesületnek  köszönhetjük.   A 
nemzetközileg  ismert  operaénekes,  akinek  a  családja 
már öt generáción keresztül kötődik Balatonrendeshez, 
négy  nyelven  örvendeztette  meg  hallgatóit 
csodálatosan csiszolt  hangjával.

Beiskolázási  segély  7 000  Forint:  Balatonrendes 
Képviselő-testülete a július 25-i ülésén a beiskolázási 
segélyt  minden  a  községben  élő,  nappali  tagozaton 
tanuló  gyermek  számára  megerősítette.  A 
szeptemberben  kezdődő  új  tanévre  is  7000,-Forint 
kerül  folyósításra.   A  megfelelő  iskolai  igazolások 
beszerzése  és  bemutatása  után  az  összeget  az 
ábrahámhegyi  Körjegyzőségnél  lehet  igényelni.  Az 
elmúlt évben 14 fő részesült  beiskolázási segélyben.

Önkormányzati  Honlap  hozzáférhető:  Megszer-
kesztette és  az  Internet  használók  számára  hozzá-
férhetővé  tette  Herceg  Zoltán  mérnök  informatikus 
Balatonrendes  új  honlapját.  A  hasonló  munkáiért 
országos  első  helyezést  is  elért  szakember  egy  szín-
pompás, gazdag információs anyagot nyújtó, a koráb-
binál áttekinthetőbb és könnyebben kezelhető munká-
jáért minden bizonnyal elismerést érdemel. Az elmúlt 
hónapok  rendezvényeiről  –  legyen  az  Testületi-ülés 
vagy  más  közösségi  megmozdulás  –  úgy  szövegben 
mind  képekben   máris  sokrétűen   és  folyamatosan 
tájékoztat a honlap. Elérhető: www.balatonrendes.hu
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