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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

„VI.  2016. évi rendezvényterv 

Fuchs  Henrik,  polgármester: az  első  rendezvényen  már  túl  vannak.  Az  utolsó  két
rendezvény időpontját  nem egyeztette  le,  de  azokat  nem hétvégén  szokták  megtartani.  A
mandulafa ültetés november 12-re van tervezve, ezzel kapcsolatban inkább egy hétköznapi
napot javasolna. 
Kérdés, hozzászólás?

Csabáné Varga Anikó, képviselő: a maga részéről egyetért azzal, hogy hétköznap legyen. 

Kuti  Istvánné,  alpolgármester:  ez  azért  időjárás  függő  is,  meg  szoktak  határozni  egy
dátumot  és  az  időjárásnak  megfelelően  megtartják  a  rendezvényt.   Úgy  emlékszik
módosították, hogy nem a 80 éveseknek, hanem a 70 éveseknek ültetnek fákat. 

Fuchs Henrik, polgármester: nem módosították, csak beszéltek róla. Van egy olyan szokás,
hogy  a  80  éveseknek  mandulafát  ültetnek.  Célszerű  lenne  az  életkort  lecsökkenteni.  Ez
eredetileg civil egyesület kezdeményezésére jött létre, csak az Önkormányzat mellé állt.  A
jövőben ezt önkormányzati területen fogják véghezvinni, mert a templomkert már nem lesz
alkalmas erre. A kezdeményező civil szervezet megszűnt, a jövőben az önkormányzat viszi
tovább ezt az ültetést. Ki fog alakulni egy olyan zöld terület, ahová jó is lenne fákat ültetni,
ezért ezt össze is tudják vonni ezzel. El kellene dönteni, hogy most levigyék 10 évet, és akkor
a 70 éveseknek ültetnek, de akkor mondják azt, hogy az idei évben mindenki kap, aki 70 és 80
év között  van,  a jövőben pedig a 70 éveseknek. Területként pedig azt a 4000 m2-es zöld
területet jelölnék ki. Időpontként pedig javasolja a november 9-ét  megjelölni, ha pedig az
időjárás közbeszól, akkor más időpontban tartják meg. 
A  hősi  halottakról  szóló  megemlékezés  időpontját  javasolja  november  16.  nappal
meghatározni. 
Ezen  kívül  az  adventi  gyertyagyújtás  rendezvény megszervezésében  nem vesz  részt  civil
szervezet. 
Ezekkel a módosításokkal, aki a rendezvénytervet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONREDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-



TESTÜLETÉNEK

13/2016. (II. 16.) HATÁROZATA

2016. évi rendezvénytervről

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi rendezvénytervezetet
az alábbi módosításokkal fogadja el:

1. A mandulafa ültetés a 2016. évtől a 70 évesek számára történik, azzal, hogy 2016.
évben  a  70  –  80  életév  közötti  életkorú  lakosok  részére  kerül  sor  faültetésre,  az
önkormányzat  által  e  célra  kijelölt  zöldterületen.  A rendezvény  időpontja:  2016.
november 9.

2. A hősi halottakról való megemlékezés rendezvény időpontja: 2016. november 16.
3. Az adventi gyertyagyújtás rendezvény szervezője az Önkormányzat.

Kmft.

           Fuchs Henrik sk.                           Dr. Szabó Tímea sk.
            polgármester           jegyző

A kivonat hiteléül: 

Kővágóörs, 2016. február 29.
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