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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Biztonságosabb vasúti peron
Balatonrendes községben

Balatonrendes községben a vasúti peron átalakítása, korsz-
erûvé tétele megkezdõdött melynek köszönhetõen a vasúti koc-
sikra való fel- és leszállás sokkal biztonságosabb, valamint a
községen áthaladóknak is szebb képet mutat a felújított szakasz,
mint az eddigi burkolatú peron, melyrõl a fel- és leszállás  jelen-
tõs erõfeszítésekkel és balesetveszéllyel járt.

A beruházás még jelenleg is tart, mivel még az alacsony kor-
lát kiépítése, valamint a vasútállomás épületének festése, H kor-
lát javítása illetve a várakozás céljára szolgáló padok nem kerül-
tek kihelyezésre.

KÖZMEGHALLGATÁS
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselõ-

testülete 2009. október 24-én 14.00 órai  kezdettel
közmeghallgatást tart a helyi Kultúrházban. 

Napirendek: 
- Közrendvédelmi beszámoló a település közbizton-

ságának helyzetérõl. 
- Beszámoló a helyi adók felhasználásáról. 
- Tájékoztató a települési környezetvédelemrõl. 
- Tájékoztató a lakossági hulladékszállítás változásairól. 
- Közérdekû kérdések és javaslatok. 

Mindenkit sok szeretettel várunk a már hagyományos

Szüreti felvonulásra,
melynek idõpontja

2009. október 10.
A jelmezes felvonulás 14.00 órakor indul a kultúrháztól.

Szüreti felvonulás

TÁJÉKOZTATÓ
a krízishelyzetbe került

személyek támogatásáról
A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó

136/2009. (VI.24.) Korm. rendelet értelmében a regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat
jegyzõjének javaslata alapján a gazdasági válsággal össze-
függõ kedvezõtlen hatások enyhítésére, az állami szociális
ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egysz-
eri, egyösszegû - vissza nem térítendõ - támogatást állapíthat-
nak meg.

Ki részesülhet támogatásban?

Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
nagykorú személy, ha

- családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az
egy fõre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és

- részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósí-
tanak, és

- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható
esemény következtében a családja mindennapi életvitelének
fenntartását súlyosan veszélyeztetõ krízishelyzetbe került.

Ki nem jogosult támogatásra?

Nem jogosult támogatásra az a személy,

- akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghaladó
összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,

- akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megál-
lapítása iránti eljárás van folyamatban,

- aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelõzõ 90
napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott
be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt
feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja.

/Folytatás a következõ oldalon./
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Mi minõsül krízishelyzetnek?

Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ

- a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette,
- jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest

legalább 20 %-ot elérõ mértékben csökkent,
- lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége

törlesztõ részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest
legalább 20 %-ot elérõ mértékben emelkedett,

- egészségi állapota indokolja.

Milyen összegben engedélyezhetõ a támogatás?

A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb
ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennál-
lása esetén legfeljebb százezer - forint.

Hol és hogyan igényelhetõ a támogatás?

A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendsz-
eresített formanyomtatványon a kérelmezõ lakó- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzõjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a
között nyújtható be. A nyomtatvány letölthetõ a
"Nyomtatványok" menüpont További nyomtatványok - Krízis
támogatás címszó alatt, illetõleg a települési önkormányzat
jegyzõjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati
egységénél beszerezhetõ.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének iga-
zolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének
emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerû csatolni minden
olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló házior-
vosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi sza-
kvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául
szolgálhat.

Kérjük a formanyomtatvány részét képezõ "Tájékoztató a
kérelem kitöltéséhez" elnevezésû útmutatót - mely segítséget
nyújt a nyomtatványon szereplõ adatok pontos kitöltéséhez (így
különösen a jövedelem meghatározásához, a kérelemhez
csatolandó szükséges mellékletekrõl, stb. - feltétlenül tekintse át
a kitöltés elõtt.

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára
állapítható meg.

Hogyan történik a támogatás megállapítása és folyó-
sítása?

A települési önkormányzat jegyzõje a hozzá az elõírt for-
manyomtatványon, a szükséges mellékletekkel benyújtott
kérelmeket egyrészt ellenõrzi, hogy azt megfelelõen és hiányta-
lanul töltötték-e ki, továbbá az elõírt igazolásokat ahhoz benyúj-
tották-e, másrészt a megfelelõen kitöltött kérelmek esetén
megvizsgálja, hogy a kérelmezõ a támogatásra való jogosultság
feltételeinek megfelel-e. A jegyzõ gondoskodik a kérelmek elu-
tasításáról, ha a kérelmezõ nem tett eleget a hiánypótlási fel-
hívásnak, vagy a támogatásra való jogosultság feltételeinek a
kérelem nem felel meg.

A jegyzõ az igazolásával kiegészített kérelmet a szükséges
mellékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás
elbírálására jogosult illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóság részére. A regionális nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóság 10, illetve - rendkívül indokolt esetben - 5
munkanapon belül dönt a támogatásra való jogosultságról és a
támogatás összegérõl.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támogatás megál-
lapításáról hozott határozat megérkezését követõ - 5
munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról.

A támogatás pénzügyi forrása

A támogatás pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009.
évi költségvetésérõl szóló törvény Szociális és Munkaügyi Min-
isztérium fejezetében e célra elkülönített, önálló kincstári
elõirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkezõ elõirányzat
biztosítja.

Az elõirányzat javára a magán- és jogi személyek, illetõleg a
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 2009. november
15-éig befizetést Teljesíthetnek. A felajánlások a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285575-50000067
számú számlaszámára teljesíthetõk.

Budapest, 2009. július 16.
Országos Nyugdíjbiztosítási

Fõigazgatóság

A balatonrendesi templom akkor jelent meg elõször az
életünkben, amikor 1969-ben végre teljesült régi vágyunk:
felépülhetett pálkövei nyaralónk. Nemcsak megjelent, de bala-
toni pihenéseink fontos részévé is vált, ahogy vasárnaponként,
késõbb szombatonként felmentünk a hegyre, ehhez a kedves,
hívogató kis kápolnához, hogy itt hallgassunk szentmisét. 

Késõbb azt is megtudtuk, hogy a középkorban még nem a
mostani helyén állott Balatonrendes temploma, csak késõbb
épült mai szépséges, domboldalbéli, Balatonra nézõ helyére.
Magának a falunak legrégebbi okleveles említése 1328-ból
való, s birtokosai között találjuk a Gyulaffy családot, késõbb
herceg Esterházy Pált is. Egy 1783-as katonai térképen már a
mai arcát mutatja a település, 1851-bõl pedig népszámlálás
ismeretes, mely 208 lakosról tesz említést, akik elsõsorban
szõlõtermesztéssel és halászattal foglalkoztak. A mai templom
- mely napjainkban a badacsonytomaji plébánia filiájaként

Összefogás a balatonrendesi templomért
Megbillent a toronysisak
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RENDESI ÉLET

Húsvét Hétfõi Játékok
Húsvét Hétfõn ismét játékos kedvûektõl volt hangos a

kultúrház melletti terület. 
A kosárra dobás, a labdarúgás, a tojásba dobás és a darts

versenyszámokban összesítve az alábbi eredmények születtek: 
I. Lenner István
II. Budai László
III. Tomori Tibor

Gulyásfõzõ verseny
A falunap elsõ napján aktív részvétellel zajlott a gulyásfõzõ

verseny, még az idõjárás sem tántorította el a szakácsokat
fakanaluktól, a zsûri döntése alapján:

I. Horváth István (Rozoga)
II. Tücsök és Berci
(Csaba Kálmán és Csabáné Oláh Gyöngyi)
III. Gelencsér János

mûködik- bizony már nagyjából 270 éve szolgálja a falut, 1739
körül épülhetett. Szentélye kívül hatszögû, belül boltozatos ív
választja el a hajótól. Sík födém adja a padlásteret, melyet a
templombelsõ felül ívelt vakolat borít.

A sekrestye és a torony is késõbb épült a hajóhoz. Utóbbi
kõbõl készült, gazdag vakolatdíszekkel. A bejárat a torony alatt
boltozatos terû, fülkékkel tagozott, oldalán nyitott könyöklõv-
el a Balatonra. A második szinten indul a tetõ-, ill. ácssz-
erkezet. A homlokzati mezõk vakolatkeretezései, motívumai
bizonyítják a 18. századi építési dátumot. 

A közelmúltban feltûnt nekünk, hogy a falakon, s egy helyütt
a padlón is málló, felázott területek vannak. Észrevételünket
Szabó Józsefné, mindenki kedves Jolán nénije, a templomot és
közösségét hosszú évek óta szolgáló gondnok továbbította
Földi István esperes plébános atyához, aki rögvest hozott sza-
kértõket. Az átfogó vizsgálat során sajnos kiderült, hogy az
elégtelen bádogozás nemcsak a falakat áztatta el, de a toron-
nyal is nagy a baj: a templomsisakot és benne a harangot tartó
egyik gerenda elkorhadt, így a toronysisak életveszélyesen
megbillent. A helyzet súlyossága mielõbbi beavatkozást
igényel. A teljes rekonstrukció költsége igen tetemes összeg.
Takács Ferenc Polgármester Úr azonnal az önkormányzati
képviselõ-testület elé vitte az ügyet: az augusztus végi ülés

hivatott döntést hozni. 
A templom a falu meghatározó közösségi színtere: híveknek

és a falu minden lakójának egyaránt fontos. Az utazóknak vis-
zonyítási pont, az itt élõknek az élet, a hagyomány, a velünk és
bennünk élõ történelem része. 

Ezért senkinek sem lehet közömbös a sorsa. Megmentésére
ezúton hirdetünk összefogást, melynek mindenki részese lehet,
akinek fontos a rendesi templom és hajlandó tenni is érte.
Miután már több magánszemély jelezte, hogy a maga módján
részt kíván vállalni a költségekben, a Rozmaring-Ág Balaton-
rendes Jövõjéért Egyesület elhatározta, hogy összegyûjti az
adakozókat és segít a gyûjtésben. 

Ezért a templomban meghirdetett gyûjtésen túl ezúton
szeretnénk kérni minden balatonrendesi lakost és környéken
nyaralókat, hogy támogatásukkal tegyék lehetõvé a javítási
munkálatok mihamarabbi megkezdését! Fogjunk össze a tem-
plomért, a falu arculatát meghatározó, lelkületét jelentõ épület
sorsáért! Dr. Perjés Kornél

A Nõk Balatonért Egyesület Helyi Csoportjának vezetõje,
Kalász Istvánné (Balatonrendes, Révfülöp u. 8. ) is részt vesz
a templom felújítás adományainak gyûjtésében. Felajánlá-
saikkal   keressék bizalommal.

Ezúton is mondunk köszönetet Detre Lászlónak és feleségének az önkormányzat részére felajánlott képekért, melyeket a kultúrházban
megcsodálhatunk. 

Köszönjük a falunapi rendezvényen Andone Thereza Waltraut irányításával  a "Modern Hófehérke és Hét Törpe" produkciót, Csõkör
Éva vezetésével a "Drágakövek" Tánccsoport mûsorát és a Galgagyörki Citera Zenekar elõadását Nagy Gabó közremûködésével. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a falunapi rendezvény lebonyolításában segítséget nyújtottak és a  tombola sor-
solásához ajándék tárgyat ajánlottak fel.

Köszönjük!



Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban. 

Felelõs kiadó: Takács Ferenc

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. 

Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

Balatonrendes községben a hulladéklerakó telep
bezárásával jelentõs változások léptek, lépnek a
közeljövõben életbe. Egyik jelentõs változás, hogy 2009.
szeptember 30. napját követõen a nyaraló tulajdonosoknak
az idei évben  már nem kell hulladékszállítási díjat fizetni,
mivel a szolgáltatóval folytatott tárgyalásoknak köszön-
hetõen a kötelezõ igénybevétel 7 hónapról 5 hónapra
csökken. Ebbõl következõen 2009. októbertõl az üdülõtu-
lajdonosoktól csak a külön megvásárolt szolgáltató nevév-
el ("Remondis")  ellátott zsákok kerülnek elszállításra. A
2009. évben az állandó lakosság által fizetendõ díj nem fog
növekedni, mivel a képviselõ-testület döntése alapján
ebben az évben az önkormányzat még kifizeti a szolgáltató
felé a különbözetet. Az október 24-i közmeghallgatásra
meghívjuk a szolgáltató képviselõit, ekkor már
reményeink szerint a 2010. év változásairól is tudunk
tájékoztatást nyújtani és a felmerülõ kérdésekre közösen
válaszolni.

Hulladék szállítás

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
Polgármester fogadóórája:

Minden hónap utolsó szombati napján: 10.00-12.00  óráig

Alpolgármester fogadóórája:
Páros hét szerda: 14.00-15.00 óráig

Körjegyzõség Ábrahámhegy:
Hétfõ, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30

Péntek: 8.00-13.00 
Kedd, csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Titkárság: 87/471-506
Jegyzõ: 87/571-106
Mûszak: 87/571-107

Igazgatás: 87/571-108
Adó-pénzügy: 87/571-109

Fax.: 87/571-110
Email: hivatal@abrahamhegy.hu

Rendõrség (107):
Révfülöp Rendõrõrs: 87/464-250

Tapolca Rendõrkapitányság: 87/412-322

Háziorvosi ellátás:
Rendel: Dr. Németh Csaba 20/9444-862

Ábrahámhegy 87/471-516
Hétfõ: 13-15 óra, Csütörtök: 10-12 óra

Balatonrendes 87/464-338
Kedd: 13-14 óra, Csütörtök: 8-9 óra

Révfülöp 87/464-150
Hétfõ: 8-12 óra, Kedd: 9-12 óra, Szerda: 9-12 óra

Csütörtök: 14-16 óra, Péntek: 9-12 óra
Ügyelet: Tapolca Kórház 87/411-070

hétköznap: 16.00-08.00 óráig
hétvégén és ünnepnapokon 24 órás ügyelet

Fogorvos (Badacsonytomaj):
Dr.  Szörtsey Zoltán 87/471-689

Hétfõ: 13-19 óra, Kedd: 7-13 óra, Szerda: 12-18 óra,
Csütörtök: 7-13 óra, Péntek: 7-13 óra

Ügyelet: Veszprém, Halle u. 5/d.
SZTK 8-14 óra

Gyermekorvos:
Dr. Sellyei Ferenc, Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: 87/471-282

Hétfõ: 8.00-12.00, Kedd: 13.00-16.00, Szerda: 8.00-12.00,
Csütörtök: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00

Gyermekorvosi ügyelet: Tapolca Kórház 87/512-083
hétvégén: 8.00-12.00 és 16.00-20.00 óráig

Vízmû:
Hibabejelentés:

87/531-007, 87/531-008, 14.00 órától 30/411-7236

Áramszolgáltató:
Ügyfélszolgálat: 40/220-220
Hibabejelentés: 40/330-330

Gázszolgáltató:
Hibabejelentés: 80/301-301

Szennyvízcsatorna meghibásodás esetén: 
Nemesgulács Szennyvíztelep

87/533-042

Önkormányzatunk a Veszprém Megyei Önkormányzathoz
pályázatot nyújtott be a polgármesteri iroda átalakítása tár-
gyában. A pályázat pozitív elbírálásban részesült és így a ren-
dezvények kényelmesebb és jobb kiszolgálása érdekében az
iroda helyén kiskonyha kerül kialakításra, mely munkálatok
már elkezdõdtek. 

Ezúton szeretném megköszönni férfitársaim nevében a rende-
si hölgyek Ivónap alkalmából nyújtott  áldozatos munkáját,
valamint Failoni Donatella zongoramûvész és Oszter Sándor
színmûvész  mûsorát. F.H.

Pályázat

Ivónap 2009.

Falunapi sport

A falunap keretében hölgyek számára megrendezett sodrafa-
hajító versenyre szép számmal jelentkeztek a lányok, ass-
zonyok, mely az alábbi eredménnyel zárult: 

I. Lendvai Zsuzsanna
II. Zimonyiné C. Ica
III. Juhász Brigitta 
A kispályás labdarúgás szintén nagy érdeklõdéssel zajlott elsõ

helyen a "Reménység" második helyen a "Mangalica" harmadik
helyen pedig a "TCF" csapata végzett.

Gratulálunk!


