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Rendesi Lapok
A Balatonrendesi Önkormányzat Tájékoztatója

Az önkormányzat dolgozói kedves
meglepetéssel készültek. A Fő utcai
harangláb belsejében betlehemi
jelenetet alakítottak ki, melyért
ezúton mondok köszönetet
településünk nevében.

Fuchs Henrik polgármester

-

Honlap címe: www.balatonrendes.hu

Balatonrendes Község
Önkormányzata
és településünk civil szervezetei
áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt
kívánnak
Balatonrendes lakóinak és
üdülőtulajdonosainak.

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja
a község lakóit, üdülőit
2010. december 18-án, szombaton
14.00 órakor a Kultúrházban
kezdődő
„Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus……….”

„Mindenki karácsonya”
rendezvényére

Községünkben járt a
Mikulás

2010. december 6-án a település kiskorú
gyermekeinek meghívót küldött a Mikulás.
A kedves meghívásnak majdnem mindenki
eleget tett, és a kultúrház nagytermében
közösen vártuk a Mikulás érkezését. A
gyerekek nagy örömére megérkezett
segítségével, a Krampusszal.

A kiállítást megnyitja:
Pergerné Kovács Katalin

A kiállítás megtekinthető:
2010. december 18-tól
2011. február 15-ig

A Rozmaring-ág Balatonrendes
Jövőjéért Egyesület korábbi
szokásához híven az idei évben is
elkészítette a kultúrház bejáratánál
adventi koszorúját, melyen
vasárnaponként 10.00 órai időpontban
történt meg a gyertyagyújtás.
A gyerekek énekekkel és versekkel
köszönték meg az ajándékokat. Kicsit
megpihent nálunk, majd sietett is tovább,
mert még ezernyi dolga akadt ezen az estén.
A
Nők a Balatonért Egyesület Helyi
Csoportjának nevében Kalász Istvánné
csoportvezetőn keresztül jutatott el a finn
Mikulás
kis
ajándékokat
a
helyi
gyermekeknek. Külön köszönet Gáspár
Tamásnak és feleségének, akik saját
készítésű, friss kürtöskaláccsal lepték meg a
rendezvény résztvevőit.
Ismét jó hangulatban, kellemesen telt el
néhány szabad óra a falu apraja-nagyja
számára.

MEGHÍVÓ
A Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi
csoportja szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

„Gyermekmosoly” című
kép kiállítására

2010. december 18-án (szombat) 13
órakor
a Balatonrendesi Kultúrház tetőterében.

Advent utolsó vasárnapi
gyertyagyújtására

2010. december 19-én 10.00
órakor

kerül sor, melyre sok szeretettel vár
minden érdeklődőt.

Községi hírek
Községünkben csak úgy, mint a környező
településeken komoly gondot okoz a
szemétszállítással kapcsolatos 2011.
évben várható változások. Legfőképpen
azért, mert még ma is sok a
bizonytalanság. Jelen állás szerint
biztosnak mondható, hogy 2011. január
1. napjától az önkormányzat nem kíván a
lakosság felé számlázni, mivel a
szolgáltatást nem az önkormányzat végzi.
Ezért felhívta a szolgáltató figyelmét,
hogy közszolgáltatásról szóló rendeletét
az alábbiak szerint kívánja módosítani:
- 2011. január 1-től a szolgáltató köt
szerződést a lakossággal és a számlázási
tevékenységet
is
folytatja,
- három féle űrméret 60, 80, 120 liter
használatának
engedélyezése,
- 120 literes űrmértéktől kisebb

igénybevétel esetén a 120 literes edényt
elfogadottnak tekinti a testület, melyen
be lehet jelölni a kisebb űrmértéket,
- a hulladék elszállítása állandó
lakosoknál 52 hét, kivéve, ha jogszabály
szerint biztosított komposztálást el tudja
végezni,
akkor
kéthetente,
- üdülőtulajdonos esetében minimum 20
alkalommal kötelező a szolgáltatást
igénybevétele májustól-szeptemberig,
- képviselő-testület lehetőséget kíván
biztosítani
a
szolgáltatás
igénybevételének szüneteltetésére, ha az
ingatlanban
bizonyítottan
nem
tartózkodik személy, melyet az adott
időszakra vonatkozó közüzemi számlával
(víz, áram) tud bizonyítani, továbbá
igazolt
orvosi
ellátás
esetén.
Sajnos
a
továbbiakban
az
önkormányzatnak nem áll módjában az
állandó lakók és üdülőtulajdonosok
további támogatása, 2011. január 1-től a
tényleges hulladékszállítási díjat kell
fizetniük. (2010. évben az önkormányzat
finanszírozta a hulladékszállítás és
ártalmatlanítás díjának egy részét)
A
királyszentisváni
hulladéklerakó
próbaüzeme
várhatóan
2011.
februárjában indul, ezt követően a
tényleges üzembe helyezés várható
időpontja 2011. május hónapra tehető.
Ettől az időponttól várható az árak
tekintetében
változás,
mely
előtt
szeretnénk, ha a konzorcium egy fórum
keretében tájékoztatná a lakosságot a
várható változásokról, előreláthatólag
2011. március-április hónapban.
Fuchs Henrik
polgármester

Október 9.
Szüreti felvonulás
Az égiek kegyességéből kellemes napsütéses
időben tartottuk az idei szüretbúcsúztató
fesztiválunkat, melyre idén is szép számban
gyűltünk össze. A rendezvény keretein belül
Gáspár
István
Balatonrendesért
Életműdíjban részesült Andone Thereza
Waltraut
pedig
Balatonrendesért
Emlékplakettet vett át, megköszönve
településünkért
végzett
áldozatos

munkájukat és rendezvényeinken való
rendszeres aktív részvételüket. Köszönet
illeti a rendezvény lebonyolításában
résztvevő aktivisták munkáját, illetve azon
állandó lakókat és nyaralókat, akik
finomságaikkal kínálták a felvonulókat.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Balatonrendes
Község
Kultúrájáért
Közalapítvány ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik 2009. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták,
melynek összege: 95.006 Ft.
A felajánlott összeget az alapítvány a község
kulturális rendezvényeinek lebonyolítására
használta fel.
Adószám: 18928808-1-19
Balatonrendes
Község
Kultúrájáért
Közalapítvány tisztelettel kéri, hogy 2010.
évi személyi jövedelemadójuk
1 %-ával ismét támogassák.
Krigler Balázsné
kuratórium elnöke
Önkormányzati választás
A 2010. október 3-i önkormányzati
választáson mandátumhoz jutott képviselők:
Csabáné Varga Anikó
Piros Zita
Perger János
Kuti Istvánné alpolgármester
Fuchs Henrik polgármester
Elérhetőség: 70/379-5809

Balatonrendes Önkormányzat Lapja

Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

Búcsúzunk
Fájdalommal
búcsúzunk
Képviselő társunktól Lezsák
Mihálytól, aki életének utolsó
éveit Balatonrendesnek áldozta.
2006-2010. választási ciklusban
aktív résztvevője volt a testületi
munkának,
településünk
életének.
Utóbbi
években
Balatonrendes
község
újságjának szerkesztője. 2010.
december 8-án hosszan tartó
betegség után elhunyt.
Utolsó útjára 2010. december
17-én 11.30 órakor kísérjük a
balatonrendesi temetőbe.

1934 - 2010.
"Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,
ott, hol csendből épül vár,
s igaz lelkére az Isten vigyáz már."

Fuchs Henrik
polgármester
A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
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