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2016. május 30-i közmeghallgatás
2. napirendjéről
(beszámoló a képviselő-testület
munkájáról)
A tavalyi közmeghallgatás óta eltelt egy év alatt a
teljesség igénye nélkül az alábbi dolgok történtek:
2015. júniusában az önkormányzat révfülöpi
vállalkozással megállapodást kötött, így a falunapi
rendezvényünkre térítésmentesen kerül általuk
biztosításra a sátor, melynek fejében a vállalkozás
pörkölt- és rétes fesztiváljára helyet biztosítunk.
Korábbi években a sátor bérlése megközelítőleg
250.000 Ft-ba került. Pályázatot nyújtottunk be az
orvosi rendelő vizesblokkjainak felújítására,
sajnos a pályázat nem nyert támogatást.
Július hónapban
Schöck Atala művésznő
kitüntetésben részesült. A képviselő-testület
döntése
értelmében
„Balatonrendesért
Emlékplakett”–et kapott a település kulturális
életében
kifejtett
tevékenységéért.
Szeptember hónapban felújítást végeztünk a
haranglábon, illetve az önkormányzati melegedő
homlokzati
színezése
került
felújításra.
Megrendezésre került a szüreti felvonulás.
Novemberben átvettük az MVH által kiírt pályázat
keretében elnyert 8 személyes Peugeot Boxer
típusú kisbuszt, mellyel megkezdtük a helyi
gyermekek iskolába, óvodába történő szállítását.
Megkoszorúzásra
került
az
I.
II.
világháború hősi halottainak emlékhelye.
Az időközben megszűnt Rozmaring-Ág civil
egyesülettel közösen mandulafa ültetéssel
köszöntöttük a tavalyi évben 80. életévüket
betöltött személyeket. Itt megemlíteném, hogy a
civil szervezet kezdeményezésére elindított
hagyományt képviselő-testület döntése alapján
szeretnénk tovább folytatni oly változásokkal,
hogy a Horog utcánál kialakítandó zöldövezeti
területen folytatnánk a mandulafa ültetést az idei
évtől a 70. életévüket betöltött balatonrendesiek
tiszteletére. Elkészítettük az adventi koszorút,
melyen közös ünneplés keretében meggyújtásra
került az első gyertya.
Decemberben
folytattuk
az
adventi
megemlékezéseket, illetve megrendezésre került a
Mikulás ünnepség és a Mindenki karácsonya,
melynek
keretében
„Balatonrendesért
Emlékplakett” került átadásra Dr. Németh Csaba
részére háziorvosi, gyógyítói tevékenységének
elismeréseként.
Február hónapban megrendezésre került a
hagyományos falusi disznóvágás, melynek
keretében disznótoros vacsorával vendégeltük

meg a rendezvény résztvevőit. Márciusban az
ünnepi megemlékezést tartottunk, illetve a
hagyományos Húsvét Hétfői Játékok sem maradt
el. A szolgáltató által bevezetésre került a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés. Április hónapban
tujákat ültettünk az elöregedett, félig elszáradt fák
helyére. Megkezdtük az előkészítését a későbbiek
során a busz tárolására létesítendő féltetős
beállónak, mely a posta épület mögött kap helyet.
Temetőbe elhelyezésre került egy napelemes
lámpa, melynek költségei lényegesen kisebbek,
mint a közvilágítási lámpák bővítésének. Ilyen
típusú
lámpa
elhelyezését
tervezi
az
önkormányzat a Horog utcában kialakítandó
temető parkolóhoz is. Ebben a hónapban történt a
bolt állagmegóvása, csatorna tisztítása.
Májusban lezajlott a szolgáltató által biztosított
lomtalanítás, mely a lakossági visszajelzések
alapján nem volt zökkenőmentes.
Folyamatos önkormányzati feladatok:
közterületek karbantartása, ingatlantulajdonosok
részéről már elvárás, hogy az ingatlanuk előtt a
fűnyírási feladatokat az önkormányzat végezze,
holott ez az ő feladatuk lenne, temetőben zöld hulladékgyűjtő, Bányász utcában lévő szelektív
gyűjtők, illetve a köztéri szemetesek rendszeres
ürítése, rendbetétele hatalmas problémát okoz, mivel egyesek ezeket a területeket hulladéklerakónak
tekintik, mely legfőképpen az üdülési szezon alatt
jelentkezik.
Jelenlegi közfoglalkoztatotti létszám 3 fő, 2 fő állandó alkalmazott közül 1 fő tartós táppénzes állományban van, akinek a munkája nagyon hiányzik
a településen. A közfoglalkoztatotti dolgozókra folyamatosan pályázik az önkormányzat, melynek
keretében már többször kaptuk támogatást gépekre is.
Most már egyetlen civil szervezet működik a községben, a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja. A csoportot az önkormányzat
50.000 Ft összegű támogatásban részesíti, továbbá
rendezvényeinek (februárban: kocsonya kavalkád, májusban: családok napja, decemberben: kiállítás) térítésmentesen biztosítja a kultúrházat.
Az ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet támogatja
még az önkormányzat szintén 50.000 Ft-tal, akik a
településen rendszeresen járőrőznek és rendezvények biztonságát felügyelik. Továbbá aláírásra került a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
együttműködési megállapodás, melynek keretein

belül az önkormányzat őket is támogatásban kívánja részesíteni.

Kivonat a 19/2010. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletből:

Szociális támogatásokról pár gondolat: május hónapban módosításra kerültek a szociális ellátások
összegei, mivel az állami támogatás magasabb
összegű. Óvoda- és iskolakezdésre tekintettel a
szülők 20.000 Ft összegű támogatásként fognak
kapni
gyermekenként.
A gyermek születésekor pedig a támogatás 50.000
Ft. Temetési segélyben részesíthető a közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodó személy a támogatás összege 40.000 Ft, amennyiben
az elhunyt személy utolsó lakóhelye Balatonrendes volt, akkor a támogatás összege 50.000 Ft.
Megemelkedett a lakhatási kiadáshoz kapcsolódó
települési támogatás, amit korábban lakásfenntartási támogatásnak hívtak, a támogatás összege
függ a háztartásban élők jövedelmi viszonyától. A
támogatás összege 6.000 és 10.000 Ft. Minden támogatási formánál figyelembe kell venni a szociális rendeletben foglaltakat és be kell csatolni a
szükséges jövedelmi adatokat, igazolásokat.

„Az ingatlanok és közterület tisztántartása

Tervek: külterületi ingatlanok értékesítése, MÁVval egyeztetés „bakterház” kert karbantartása,
Ibolya utcai vízelvezetés, pályázati lehetőségek
vizsgálata, csónakkikötő önkormányzati működtetése. Önkormányzat pályázatot nyújt be egy-két
napon belül az orvosi rendelő vizesblokk jának
felújítására. Továbbá tervei között szerepel pályázat útján a kerékpárút balatonrendesi szakaszának
megépítése, gyalogátkelőhelyek megvalósítása, illetve a kultúrház melletti területen pihenőpark kialakítása.

Ingatlanok tisztántartásáról
Az ingatlantulajdonosok megfeledkeznek arról,
hogy ingatlanuk, kerítésük előtti terület
karbantartása, kilógók ágak, bokrok levágása,
szemét, összeszedése, fű lenyírása
is az ő
feladatuk lenne, már szinte elvárás, hogy azt is az
önkormányzati dolgozók nyírják le. Megjegyzem,
azért van olyan utca, ahol természetes, hogy
mindenki levágja az ingatlana előtti területet.
Idézem az önkormányzat ide vonatkozó
rendelkezéseit és kérem annak betartását:

3.§ (1) A község területén lévő ingatlanok
tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
tényleges használói kötelesek gondoskodni,
továbbá
kötelességük,
hogy
ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák.
(2)Az önkormányzati tulajdonú közterületek
szervezett,
rendszeres
tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról,
síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak
tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről,
ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.
(3)Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett
szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést
okozó szerv, illetve személy feladata.
(4)Köztisztasági szempontból járdának minősül
az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(5)Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek
és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül
attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos
feladatokra is.
(6)A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és
bokrok megfelelő nyesése.
(7)Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a
szükséghez képest naponként többször fel kell
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés
után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8)A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy
abból ne származzon baleset.”

Rendezvényekről
Az év második felében az alábbi rendezvények várhatók a településen az elfogadott rendezvényterv alapján:
Szüreti felvonulás: szeptember 24. 14 óra
70
éveseknek
mandulafa
ültetés:
november 09. 14 óra
Megemlékezés hősi halottakról:
november 16. 14 óra
Mikulás ünnepség december 6. 17 óra
Adventi gyertyagyújtás: november 26., december 3., 10., 17.
Mindenki karácsonya: december 17. 14
óra.
Életképek a NABE
balatonrendesi életéből
A Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi
Csoportja
hetedik
kiállítására
hívta
az
érdeklődőket 2015. december 19-én 12:30 órakor.
Kézműves kiállítást rendeztünk tagjaink és
családtagjai gyönyörű kézimunkáiból. A kiállítás
tükrözte ügyes kezű lányaink sokszínű tehetségét,
a téli esték hasznos és kellemes időtöltését. A
Vastag-házaspár remek kerámiáit tekinthették meg
látogatóink és ízelítőt kaptak az ünnepi asztal
megterítéséről ünnepi hangulatot teremtve.
Január 13-án tartottuk első közgyűlésünket a
könyvtárban.
Beszámoltam
a 2015. év
eseményeiről
és
anyagi
helyzetünkről.
Megbeszéltük az 2016. év eseményeit és
javaslatokat a munkánkkal kapcsolatban.
Téli esték sorozat saját előadóink beszámolóit
befejeztük. Köszönöm a felkészülést és
előadásokat
Csabánénak,
Epresnének,
Pergernének, Tomorinénak és Kalásznénak. Akik
eljöttek hasznos értesüléseket és tapasztalatot
szereztek, amit jól lehet hasznosítani családunk és
embertársaink
javára. Pénzügyi helyzetünk
függvényében előadókat kérünk fel a téli estéink
jobb eltöltése érdekében. Schökné Aranka
szerdánként tornát mutat be és gyakoroltat a
balatonrendesi hölgyekkel. Köszönjük.
A
10.
badacsonytördemici
Kocsonya
szépségversenyen a balatonrendesi NABE csapata
az első helyezést szerezte meg
„Vulkánok
völgye” című alkotással.
A balatonrendesi Kocsonya-kavalkádot február
27-én ünnepeltük gyönyörű új tányérokkal.

Remek kocsonyákat kóstolhattak vendégeink és
remekül szórakoztak, beszélgettek. A régi
hagyományok felelevenítése sok érdeklődőt vonz,
mivel a környéken egyedüli esemény e családias
hangulatú összejövetel.
A NABE küldöttgyűlése 2016. február 13-án a
Balatoncsicsói Erdei Iskolában volt. A
csoportvezetők beszámoltak éves munkáikról és
megbeszéltük ez idei év fontos feladatait.
Víz napi Balcsi Partit március 20-án délután 3
órakor rendeztünk a Pálköve strandon.
Megemlékeztünk
a
Balaton
védelméről,
jelentőségéről. Megkoszorúztuk a Balatont,
vizeket kóstoltunk és finom pogácsát eszegettünk.
Családok ünnepét május 15-én 17 órakor
ünnepeltük a Kultúrházban, immár másodízben.
Köszönjük, aki jelenlétével és süteményével
megtisztelte rendezvényünket, remekül érezte
magát közösségünkben. Díjaztuk a legszebb
Horváth Maja (Rizses-epres mámor), legfinomabb
Lőrincné Ilona (Barackok), legegyszerűbb Kalász
Csilla (Diós muffin) alkotását. Különdíjat már
másodízben Dora-Tóth Imréné érdemelte ki 5 féle
sütemény remekeivel.
Kérjük a sütemények receptjeit, hogy közös
füzetben jelenthessük meg munkáinkat.
A NABE tagsága támogatja a temető napelemes
megvilágítását, ezért kérem, aki szeretné
támogatni gyűjtésünket nyugta ellenében anyagi
tehetségéhez mérten támogassa e nemes
célkitűzést. Megvalósításról az önkormányzat
gondoskodik.
NABE
Zöld Fesztivált 2016. június 05-én
rendezte Balatonalmádiban. A rendezvény
remekül indult, a csoportok bemutatták ügyes
kezű tagjaikat, de sajnos az időjárás közbeszólt és
elmosta a rendezvényt. Tanulságot levonva jövőre
a déli parton folytatjuk e nemes kezdeményezést.
Csoportunk 2 fővel képviselte magát.
Tisztelettel: Kalász Istvánné
NABE csoportvezető
Balatonrendes Önkormányzat Lapja
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

