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MEGHÍVÓ

Ezúton Tisztelettel meghívjuk Önöket a 2015. évi 
Balatonrendesi Péter-Pál  Falunapi rendezvényre.

Június 26.  péntek

14:00 óra Gulyásfőző verseny
18:00 óra Gulyás elfogyasztása (támogató jegy vásárlásával) 
19:30 óra Néptánc műsor 

Bál a Royal Band Zenekarral 

 Június 27.  szombat

19:30 órától 
Tapolcai Musical Színpad előadásában: 
Nekem a Balaton a Riviéra....

Platina Táncstúdió Műsora

„ A Balatonrendesi Balettintézet vizsgaelőadása” 
színpadra állította Andone Thereza Waltraut  

Fonográf Emlékzenekar koncertje 

Bál az SMS Együttessel 

Zene - Tánc  -  Tombola 

A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel.

http://www.balatonrendes.hu/


Az ingatlanok és közterületek 
tisztán tartásáról

A község területén lévő ingatlanok tisztán
tartásáról  az  ingatlanok  tulajdonosai,
tényleges  használói  kötelesek
gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat  megműveljék,  rendben
tartsák,  gyomtól,  gaztól  megtisztítsák.
Állandó  probléma  településünkön  az,
hogy   ingatlan  tulajdonosok  megfeled-
keznek  arról,  hogy  az  ingatlanuk  előtt
húzódó  terület  karbantartásáról  is
gondoskodni szükséges. Az idei évben  a
nyári  szezonra  csak  két  fő  közfog-
lalkoztatott  alkalmazására  nyújtott
támogatást  az  állam.   Ezért  ezúton  is
felhívjuk  a  Tisztelt  állandó  lakók,  üdülő
tulajdonosok figyelmét  és kérjük, hogy a
házuk,  telkük,  ingatlanuk  előtt
elhelyezkedő  területet  is  tartsák  karban
rendszeresen.  Értjük  ez  alatt  a  fűnyírást,
gyommentesítést, kinyúló bokrok, gallyak,
ágak  lemetszését,  eltávolítását.   
Az  önkormányzat  lehetőségeihez  mérten
természetesen  végzi  a  közterületek
karbantartását, de nagy segítség lenne, ha
Önök  is  gondoskodnának  a  területek
szépítéséről, karbantartásáról. 

Szelektív gyűjtőkről 

Komoly  gondot  okoz  a  településen  a
szelektív  hulladékgyűjtők  nem
rendeltetésszerű  használata.  Május  1-től
szinte  minden  hétvége  után  az  első
munkanapon  tapasztalható,  hogy  a
gyűjtőedények  mellett  halomban  áll  a
kommunális  hulladék.  Ha  már  a  Tisztelt
Ingatlantulajdonosok   fizetik  a  hulladék-
szállítási díjat,  akkor vegyék a fáradságot
arra,  hogy  vásároljanak  kukát   (többlet
hulladékhoz  pedig  vásárolható   zsák  a
szolgáltatónál)  és  abba  helyezzék  ki
minden  kedden  az  ingatlanuk  elé  a
kommunális  hulladékot  és  ne  a  köztéri
hulladékgyűjtőket,  illetve  a  „szelektív
szigetet”  tömjék  tele  hulladékkal.  Az
egyéb hulladékot a gyűjtők környékéről a 

szolgáltató  nem  szállítja  el,  annak
összegyűjtéséről,  bezsákolásáról  az
önkormányzat  alkalmazottjai  rendszeresen
gondoskodnak  és  az  önkormányzat
költségén történik meg az elszállítása, így
tulajdonképpen  a  szolgáltatóval  teszünk
jót,  mivel  duplán  fizetjük  ki  a
szemétszállítást. 
Ezért  ezúton  is  kérjük,  hogy  a  szelektív
gyűjtőkbe  csak  a   papír,  üveg,  illetve
műanyag hulladékot helyezzenek el, de azt
is  a  megfelelő  helyre.  A  papír,  illetve
műanyag konténerekbe lehetőség szerint a
kartont  összehajtva,  a  műanyag  flakont
összetaposva helyezzék el. 
Minden  évben  így  a  2015.  tavaszán  is
(2015.  május  11.)   megtörtént  a  lomtala-
nítás,  amit  már  jóval  korábban  meg-
hirdetett  az  önkormányzat  azért,  hogy  a
felgyülemlett  lomoktól  mindenki  „meg
tudjon szabadulni”.
Még ehhez a témakörhöz tartozik, hogy a
temetőben  elhelyezett  gyűjtő  csak
kimondottan a temetőben keletkezett  zöld
hulladék,  elszáradt  koszorúk  stb.  céljára
készült.  Ebben  a  gyűjtőben  is  található
rendszeresen  mindenféle  háztartási  és
egyéb   hulladék,  erre  is  kérjük,  hogy
legyenek figyelemmel. 
A  temetővel  kapcsolatosan  felhívjuk  a
figyelmet,  hogy  az  ott  lévő  közkút  nem
permetezés  céljára  került  elhelyezésre,
hanem  locsolásra.  Az  illegális
vízfogyasztókkal  szemben  az
önkormányzat  eljárást  kezdeményez.  
A  közel  jövőben  az  önkormányzat
öntözőkannákat  helyez  ki  a  temetőbe.
Kérjük,  hogy  erre  is  úgy  vigyázzanak
majd, mint saját értékeikre. 

Kérjük,  hogy  figyeljünk  és  tegyünk  meg
mindent  együtt környezetünk tisztaságáért.



Hivatali változás 

Legnagyobb változás településünk életében
a    közös hivatal vonatkozásában   történt,
mivel január 1-től Ábrahámhegy település
Badacsonytomajjal alakított közös hivatalt,
így  megszűnt  az  ábrahámhegyi
kirendeltségen történő ügyintézés. Viszont
ez év május  1-től  a  kultúrház tetőterében
ugyan  nem  kirendeltség  formájában,  de
mindennapos  ügyfélfogadó  hely  került
kialakításra,  melyről  pozitívak  az
önkormányzat felé a visszajelzések.
Ügyfélfogadás az alábbi: 
hétfő, kedd: 7:30-16.00 óráig
szerda: 7:30-9:30 és 14:00-16:00 óráig 
csütörtök: 7:30-16:00 óráig 
péntek: 12:30–13:30 óráig. 
Telefon: 87/777-100
e-mail: onkormanyzat@balatonrendes.hu 

Pályázatokról 
Többször  kap   önkormányzatunk  olyan
visszajelzést, kritikát,  hogy nem nyújtunk
be  pályázatokat,  nem  ragadjuk  meg  a
lehetőségeket.   Ezen  fórumon  szeretnénk
jelezni,  hogy  arról  nem  szabad
megfeledkezni, hogy korábban a település
rendelkezett  egy  kommunális
hulladéklerakóval,  amely komoly  bevételt
eredményezett,  így  biztosítva  volt  a
pályázatokhoz  szükséges  önerő,  illetve  a
beruházások  finanszírozása.  Az  elmúlt
időszakban  nem  nagyon  voltak  olyan
pályázati  lehetőségek,  melyeken  az
önkormányzat  részt  tudott  volna  venni,
illetve  amennyiben  pályáztunk  beruházási
támogatást  nem  kaptunk.  (gyalogátkelő-
hely, játszótér...) 
Az  önkormányzat  lehetőségeihez  mérten
foglalkozik  a   pályázatokkal,  májusban
nyújtott be pályázatot 9 személyes kisbusz
beszerzésére, mellyel  (amennyiben pozitív
elbírálásban  részesítik)  szeretné
megvalósítani : 

- az óvodás és általános iskolás korú
gyermekek  háztól-házig  történő
szállítását  Révfülöp,  illetve
Badacsonytomaj irányába, 

-  tekintettel az idős korú lakosságra
a  heti  kétszeri  orvosi  rendelést
követően gyógyszer kiváltást, 

- szintén  az  idősek,  illetve  azok
számára,  akik  nem  tudják
másképpen  megoldani,  heti
egyszeri  alkalommal  tapolcai
bevásárlás biztosítását, 

- továbbá  igény  esetén  idősek
egészségügyi  intézménybe
szállítását. 

Június  első  napjaiban  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatása  címen  pályázatot  nyújtottunk
be  az  orvosi  rendelő  vizesblokkjának
felújítására,  mely  az   épület   megjelené-
séhez viszonyítva nagyon rossz állapotban
van.

Kerti hulladék égetése

A nyári hónapok során többször felmerül, 
hogy mikor van lehetőség kerti hulladék 
égetésére, ezért az önkormányzat jelenleg 
hatályos rendeletéből az alábbi kivonatot 
tesszük közzé: 

„................Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése

22.§.

(1)  Kerti  hulladéknak  minősül  az  ingatlanok
tisztántartása  (ide  értve  a  közterületeket  is),
ápolása,  gondozása  vagy  egyéb  kertészeti
munkálatok  végzése  során  keletkezett  lomb,
gyökérmaradvány,  szár,  levél,  nyesedék  és
egyéb  növénymarad-vány  (  továbbiakban
együtt:  kerti  hulladék)  
(2)  A  kerti  hulladékot  elsősorban
újrahasznosítás  (komposztálás)  útján  kell
kezelni.  A  kerti  hulladék  elégetésére  csak
akkor  kerülhet  sor,  ha  más  újrahasznosítható
lehetőség nem alkalmazható.

(3)  Kerti  hulladék  kizárólag  október  1-től  a
következő év április 30-ig terjedő időszakban
égethető,  az  ingatlanok területén belül  hétfőn
és  szerdán  16.00  –  22.00  óra  és  szombaton
8.00-12.00 óra között.

(4)  Kerti  hulladékot  csak  állandó  felügyelet
mellett,  a  lakókörnyezet  zavarása  nélkül  és a

mailto:onkormanyzat@balatonrendes.hu


tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni.
A  tüzelés,  a  tüzelőberendezés  használatának
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket
kell  készenlétbe  helyezni,  amelyekkel  a  tűz
terjedése  megakadályozható,  illetőleg  a  tűz
eloltható.
(5)  A  füstképződés  mérséklése  érdekében  a
kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.
(6) A kerti hulladékkal együtt más háztartási-
vagy  egyéb  hulladék  nem  égethető
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási
tilalom  alól  e  rendelet  nem  ad  felmentést.
(8)  Nem  égethető  kerti  hulladék:
a)május  1.  és  szeptember  30.  nap  közötti
időszakban,
b)szeles  vagy  ködös,  erősen  párás  időben,
c)ünnepnapokon,  ha  az  hétfő,  szerda  vagy
szombatra  esik.................”
Kérjük a rendelet betartását. 

Rendezvényekről 

Az év hátralévő részében az alábbi 
rendezvények kerülnek megtartásra 
önkormányzati, illetve civil szervezettel 
közös  szervezésben:  
Falunap:  június 26-27.,  
Szüreti felvonulás: szeptember 26. 14 óra, 
Megemlékezés hősi  halottakról: 
november 20. 15 óra, 
Mikulás: december 6.  17 óra, 
Adventi gyertyagyújtás:   november 28., 
december 5., 12., 19., 
Mindenki karácsonya: december 19. 14 óra

Felajánlás

Detre László balatonrendesi  üdülőtulajdo-
nos részéről érkezett a tavasz folyamán az
a  felajánlás,  hogy településünk  címerével
ellátott  pólókat  készítetett,  melyet
ügyfélfogadási  időben,  illetve  első
alkalommal  a  falunap  keretében  fogunk
értékesíteni.  Ezúton  is  köszönjük  Detre
Lászlónak az önzetlen felajánlást. 

Köszönet nyilvánítás

A önkormányzat  nevében ezúton fejezzük
ki  köszönetünket  mindazoknak,  akik
bármilyen  formában  támogatták,  illetve
támogatják településünket. 

A  Rozmaring-ág  Balatonrendes  Jövőjéért
Egyesület ezúton tájékoztat minden kedves
érdeklődőt,  hogy  az  egyesület  nyári
rendezvényeiről,  programjairól  egy
későbbi időpontban nyújt tájékoztatást. 

ÖTÖDIK LEKVÁRFŐZŐ  VERSENY

Főzzünk  egészséges,  illatos,  valódi  házi
lekvárt! Illatozik már a bodza, érik az eper,
zöldellnek  a  fűszer-  és  gyógynövények,
ismét elkezdődhet a befőzés! Egész nyáron
készülhet mindenki! Ha van idő, ötlet,  no
meg  hozzávaló,  a  régi,  jól  bevált  és  új
receptjeik mérhetik össze ízeiket!  Fedezze
fel  ízesítésre  kertje  kincseit  is!  Egy
versenyző többféle lekvárral,  dzsemmel is
indulhat.  A  versenyre  benevezett  minden
lekvárból két üveg készüljön: egy  2 dl-es,
vagy  5 dl-es, egy 1 dl-es. Az üvegeket fel
kell  címkézni,  de  csak  a  lekvár  fajtáját,
megnevezését  kell  ráírni.  A  kisebbiket
kóstolja  a  zsűri,  a  nagyobbik  üveg
aukcióban  vesz  részt,  elárverezzük  a
szüreti  mulatságunk  keretében,  jótékony-
sági  céllal. Zsűrizés:  Kalla  Kálmán
mesterszakács,  a  Fórum,  majd  Intercon-
tinental Szálloda, valamint a Gundel Étte-
rem  volt  konyhafőnöke  vezetésével.
Eredményhirdetés  és  a  díjak  átadása  a
2015.  szeptember  26-án  megrendezendő
szüreti mulatság után. De addig is jó főzést
kívánunk!   Izgalmas  nyereményekre
számíthatnak!  Jelentkezés  és  további
felvilágosítás: Szabó Jolán

06-30-202-4347, 06-87-464-138

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