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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
2012. december 15-én, szombaton
14.00 órakor a Kultúrházban kezdődő
„Mindenki karácsonya” rendezvényére.
„..Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is
mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívébe....
______________________________________________________________
Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton fejezi ki köszönetét mindazok számára, akik
2012. évben segítségükkel, anyagi hozzájárulással, vagy bármilyen módon támogatta
rendezvényeinket, településünket.

Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozása
Mint mindannyiunk előtt ismert, a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §
(1) bekezdése alapján a 2013. január 1-jét
követő hatvan napon belül a kétezer főt
meg nem haladó lakosságszámú községek
önkormányzatainak közös önkormányzati
hivatalt
kell
létrehoznia.
A közös
önkormányzati
hivatalt
alkotó
településeknek egy járáson belül kell
lennie, és közigazgatási területüket
legfeljebb egy település közigazgatási
területe választhatja el egymástól. Fő
szabály szerint a létrejövő közös
önkormányzati
hivatalhoz
tartozó
települések lakosságszámának el kell
érnie a 2000 főt vagy a közös hivatalhoz
tartozó települések számának legalább
hétnek kell lennie.
A jelenlegi Körjegyzőséget fenntartó
települések polgármesterei első körben
Révfülöp
Község
Önkormányzatával
kezdték meg a tárgyalásokat 2011. évben,
mivel ott nem látták biztosítottnak
elképzeléseiket, ezért Kővágóörs, Kékkút
és
Mindszentkálla
községek
polgármestereivel
folytattak
egyeztetéseket, majd testületi határozattal
döntöttek a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról.
Ezt
követően
2012.
novemberében Balatonhenye, Köveskál és
Szentbékálla
községek
részéről
is
megkeresés érkezett a közös hivatalhoz
való csatlakozás szándékáról.
December 3-án együttes ülés keretében
Ábrahámhegy,
Balatonhenye,
Balatonrendes,
Kékkút,
Kővágóörs,
Köveskál,
Mindszentkálla,
Salföld,
Szentbékkálla Községek Önkormányzatai
a
közös
önkormányzati
hivatal
létrehozásához szükséges megállapodást
elfogadták, továbbá az alapító okiratot
jóváhagyták 2013. január 1-i indulással,
illetve hatályba lépéssel.
A tárgyalások során a Polgármester Urak
vezérlőelve az volt, hogy a jelenlegi
Körjegyzőség köztisztviselői létszáma
minél nagyobb számban megmaradjon. Az
új hivatal indulásának
küszöbén
elmondható, hogy a 6 fő dolgozó a közös
hivatalhoz kerül át, melyből 3 fő

Ábrahámhegyi kirendeltségen, 3 fő a
székhely községben, Kővágóőrsön látja
majd el feladatait. A lakosság, illetve
üdülőtulajdonosok a változást nem fogják
érzékelni, ugyanis Ábrahámhegy Község
Önkormányzat
épületében
(jelenlegi
Körjegyzőség) 2013. január 1-től működni
fog a Kővágőörsi Közös Önkormányzati
Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége és az
ott dolgozók biztosítják a zökkenőmentes
ügyintézést, ügyfélfogadást, illetve heti egy
alkalommal a balatonrendesi kihelyezett
ügyfélfogadás is változatlanul megmarad.
Továbbá
Kővágóörs
Község
Önkormányzatától ígéretet kaptunk, hogy
2013. január 1-től csütörtöki és pénteki
napon, amennyiben szükséges a központi
hivatalba történő eljutás, úgy biztosítják a
falugondnoki kisbuszt.
Remélhetőleg
az
ügyintézés
ezen
formában
történő
működése
is
elégedettséggel
szolgál
mindenki
számára.
Élelmiszerbolt-italbolt
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012.
októberében bérleti szerződés került
aláírásra
az
élelmiszerbolt-italbolt
vonatkozásában. A bérlő elmondása
alapján 2013. márciusában tervezi a
nyitást élelmiszer- és vendéglátó üzlet
profillal.
Falunap
Idén is sikeresen megrendezésre került a
Péter-Pál Napi Falunap. Ezúton is
köszönjük a rendezvény lebonyolításában
nyújtott segítséget, anyagi támogatást.
Szüretbúcsúztató fesztivál
Szeptember 29-én megrendezésre került
rendezvényünk ez alkalommal is sok
érdeklődött
vonzott
településünkre,
leginkább annak családias hangulata miatt.
Ezúton is köszönet illet minden kedves
„vendéglátónkat”, támogatónkat és a
lebonyolításban résztvevőket.

Községünkben járt a Mikulás

Adventi készülődés

December 6-ára a település kiskorú
gyermekeinek meghívót küldött a Mikulás.
A gyerekek
Némethné Kiss Valéria,
könyvtárosunk és Majerné Gulácsi Tünde
közreműködésével gitárszóval, énekekkel
várták a Mikulás érkezését, majd
rajzokkal, versekkel köszönték meg az
ajándékokat. Kicsit megpihent nálunk,
majd sietett is tovább, mert még ezernyi
dolga akadt ezen az estén.
Ismét jó hangulatban, kellemesen telt el a
délután.

Lakos László és felesége, Pannika
felajánlása alapján
gyönyörű fenyőfát
kapott
községünk
a
karácsonyi
rendezvényre,
melyet
ezúton
is
köszönünk. A fa ágaiból készült el idén
a község adventi koszorúja. A karácsonyi
készülődés jegyében az adventi első kettő
gyertya meggyújtása december 1-én és 8án történt meg. A harmadik és a negyedik
gyertya meggyújtására is sok szeretettel
hívjuk és várjuk a község lakosságot,
melyre december 15-én a karácsonyi
rendezvény keretében, illetve december
22-én 14.00 órától fog sor kerülni a
kultúrház melletti területen.

MEGHÍVÓ
A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET
BALATONRENDESI CSOPORTJA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS
KEDVES CSALÁDJÁT
2012. DECEMBER 14-ÉN (PÉNTEK)
15.00 ÓRAKOR
FARAGÓ CSABA ORNITOLÓGUS
MADÁRKOZMOSZ
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRA.
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
BOLDIZSÁR ILDIKÓ MESEKUTATÓ
HELYSZÍN:
BALATONRENDES KULTÚRHÁZ
TETŐTÉRI KISTEREM
UGYANEZEN NAPON 16.00 ÓRÁTÓL
„MÉRHETŐ MEGTAKARÍTÁSOK”
A CSALÁN KÖRNYEZET ÉS
TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
RÉSZÉRŐL
SZALAI TÍMEA BEMUTATÓ ELŐADÁSA
A BALATONRENDESI KULTÚRHÁZ
NAGYTERMÉBEN.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁR A
NABE EGYESÜLET TAGJA

FAGY ELLENI VÉDEKEZÉS
A szolgáltatást szabályozó 38/1995. (IV. 5.)
Kormányrendelet alapján a Fogyasztó köteles
a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről
gondoskodni. A megrongálódott vízmérő
javításának,
pótlásának,
szerelésének,
továbbá hitelesítésének költségeit köteles a
Szolgáltatónak megtéríteni.
A mérőelfagyás megelőzése érdekében
javasoljuk, hogy a Fogyasztó
gondoskodjon
az alábbiakról:
1. A vízmérőakna belső felületét megfelelő
szigeteléssel tanácsos ellátni. A szigetelés az
akna mennyezetére és az oldalfalakra is
ajánlott. A szigetelőanyag tekintetében fontos,
hogy nedvesség hatására ne veszítsen
szigetelő-képességéből,
alkalmazható
pl.
hungarocell.
2. Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő
zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek
hézagok, ahol a hideg levegő az aknába
áramolhat. A lebúvó nyílást záró aknafedlapot
szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni,
annak
résmentesen
záródnia
kell.
A
szükséges hőszigetelés mértéke mindenkor
függ a külső hőmérséklet alakulásától.
A vízelfolyás megelőzése érdekében
tanácsolt teendő, illetve a téli időszakban
nem használt ingatlanok esetében ajánlott
víztelenítési eljárás:
1. Az esetleges vízelfolyások megelőzése
érdekében javasoljuk, hogy a vízmérő előtti,
közterület felé eső csapot a téli használaton
kívüli időszakra ideiglenesen zárja el!
Amennyiben az elzáró csap nem működik,
kérjük, jelezze ezt Társaságunknak a számlán
szereplő hibabejelentő telefonszámon!

2. Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben,
épületekben található csapokat és engedje le a
berendezésekből (bojler, WC-tartály, stb.) a
vizet.
3. Rendkívül fontos, hogy a megfelelő állásba
fordítsa a vízmérő utáni víztelenítő csapot, és
engedje le a házi vezetékhálózatból a maradék
vizet!
4. Ellenőrizze, hogy az elzáró csapok jól
zárnak-e. A vízmérőn lévő számlálókerekek
nem mozoghatnak. Az ellenőrzéssel a
víztelenítést befejezte.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Ügyfélszolgálat
Postacím: 8601 Siófok, Pf. 888.
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@drv.hu
Elektronikus ügyintézés, honlap: www.drv.hu

Tisztelt Fogyasztónk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban
tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint
a víziközmű-hálózatokra történő kötelező
rákötéssel
kapcsolatos
jogszabályi
változásokról és Társaságunk ehhez
kapcsolódó akciójáról.
TALAJTERHELÉSI DÍJ NÖVEKEDÉSE
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése
értelmében azon fogyasztónak, aki a
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt
rá, talajterhelési díjat kell fizetnie.
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét
arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a
alapján a talajterhelési díj egységdíjának
mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi
120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben
került meghatározásra, amelyet a területi
szorzók tovább növelhetnek. 2013-ban
tehát már a megemelt talajterhelési díjat
kell az érintett fogyasztóknak megfizetni,
amely így jelentősen meghaladhatja a
települési
közüzemi
csatornadíjak
mértékét!
KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése
alapján, ha 2012. július 1-jén a közműves
ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és
-tisztítás
biztosításához
szükséges
víziközmű rendszer a közterületen az
ingatlanról műszakilag elérhető módon
kiépült és rendelkezésre áll, akkor az
ingatlan tulajdonosa 2013. július 1-jéig az
55.§-ban foglaltak szerint köteles az
ingatlant a rendszerbe bekötni!

KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI
LEHETŐSÉG 2012.04.01.-2012.12.31
KÖZÖTT
A fenti jogszabályi változások alapján a
kiépült
víziközmű-hálózatokra
való
rácsatlakozás az érintett fogyasztók
számára gazdaságilag indokolt és egyben
törvényileg kötelező. A rákötésekkel
kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek
enyhítése érdekében a DRV Zrt. az
önkormányzatokkal közösen igyekszik
támogatást
nyújtani
az
érintett
fogyasztóknak.
Ennek
érdekében
Társaságunk
az
újonnan
létesült
bekötések átvételét - bruttó 13.970 Ft
helyett - ingyenesen elvégzi.
A rákötési folyamat megindítása előtt
kérjük, részletesen tájékozódjon az
ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon
(www.drv.hu) is megtalálható rákötési
tájékoztató alapján, szükség esetén
keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat.
A rákötési szándék az előzőekben említett
helyeken és a polgármesteri hivatalban is
megtalálható „Megrendelő ivóvíz, csatorna
bekötés létesítésére formanyomtatvány”
kitöltésével, és a következő postacímre
történő megküldésével jelezhető:
DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888

A megrendelőt csak az illetékes víz- és
csatornamű
társulat/önkormányzat
aláírásával fogadhatja el a DRV Zrt. Aki a
szolgáltató
hozzájárulása
nélkül
csatlakozik
a
szennyvízelvezető
törzshálózatra, szabálysértést követ el.
A DRV Zrt. a beérkező megrendelői
igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri,
nyilvántartja. Az illetékes Üzemvezetőség
felveszi a kapcsolatot az igénylőkkel, és a
kialakított
ütemtervnek
megfelelően
egyezteti a szakfelügyelet tervezett
időpontját. A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata a
bekötés átvételét követően szolgáltatási
szerződést küld a Fogyasztónak.
Amennyiben további kérdése van, a helyi
tarifával hívható DRV INFO VONALON
munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére a 06 40 240 240-es
telefonszámon.
Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes,
Fő utca 1.

