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Köszöntő és beszámoló 

Schöck Ferenc Istvánné, mint Balatonrendes polgármesteri feladattal megbízott alpolgármestere, köszöntöm 

a falu polgárait, nyaralóit és minden kedves olvasónkat! 

                                                                                                                                                                    

Már több, mint fél éve, hogy megbízást kaptam a Veszprém Megyei Kormányhivataltól 

Balatonrendesen a polgármesteri faladat ellátására. 

Köszönöm a sok segítséget, a bíztató szavakat és a bizalmat, mely felém árad.  Lenner István 

polgármester úr lemondása után szeretném folytatni azt a lendületes építkező munkát, melyet Ő elkezdett 

falunk életében. 

Balatonrendes fejlődése új kihívást jelent Önkormányzatunk számára, hisz a megnövekedett igényeknek 

megfelelve kell alakítanunk a fejlesztések irányát. 

 Céljainkat, és a hozzá vezető utat Lenner Polgármester Úrral a választások után megfogalmaztuk, és a 

megvalósítás elkezdődött, majd 2021-ben az alábbiak szerint folytatódott.   

-  Sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Programban, ahol a kötelezően alkalmazandó közművelődési 

munkatárs bértámogatása címen 3 035 340.- forint vissza nem térítendő forrást nyertünk. 

-  Benyújtásra került az 5000 fő alatti települések rendezvényeinek támogatására pályázat, ahol 1.000.000.- 

Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat  

-  Pályázatot nyújtottunk be 2021. július 6-án a településfásítási programra, melyen a pályázott 30 db 

nyírfát elnyertük, megkaptuk és beültettük két önkormányzati ingatlanunk területére. A régi posta épület 

mellé, valamint a leendő szabadidő parkunk területére a Hullám utca, Horog utca által bezárt 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú saroktelekre. 

-  2021. októberére elkészült a Magyar Falu Program pályázatán elnyert pénzeszközből a temető új, 40 

férőhelyes urna sírfala.  

-  Január 14-én beadtuk pályázatunkat a Top – Plusz pályázat „Élhető Települések„ projekt keretén 

belül:  

 egyrészt a 71 –es út Révfülöp felől beérkező szakaszán forgalomlassító sziget és zebra   létrehozására, 

valamint a vasútállomásnál szintén zebra kialakítására;  

 másrészt szabadidő park kialakítására a Hullám utca Horog utca által határolt, védett környezetben lévő, 

100%-ban önkormányzati tulajdonú területre. Itt van a 70 év feletti balatonrendesi polgárok tiszteletére 

telepített mandulafasor is, és a 23 ősszel ültetett nyírfa is. Erre vonatkozó igényfelmérő kérdőívünket 

számos balatonrendesi lakosnak, illetve nyaralónak e-mailen kiküldtem. Tervezünk ide a gyermekeknek 

játszószereket, a fiatalok és felnőttek számára kültéri fitness eszközöket, lábtenisz pályát és kültéri 

asztaliteniszt, természetesen padokkal és más szükséges kiegészítő elemmel, úgymint szeméttárolók, 

ivókút, kerékpártároló, stb..  

-  A zajterhelés csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében folyamatban van a falu 

forgalomtechnikai tervének elkészíttetése, mely a mielőbbi intézkedések és a hosszú távú fejlesztések 

alapjának és szakszerűségének biztosítására hivatott. E terv alapján tudjuk a KRESZ táblák kihelyezését 

megrendelni remélhetőleg minden lakó megelégedésére.  

-  Elindult a Bringa körút Balatonrendesi szakaszának építése, mely állami beruházás és kivitelezés. A 

befejezés november végére várható. Mivel az Ábrahámhegyi szakasz is most épül, kijelölték elkerülő 

útként a Csapás utcát és a Bányász utcát. Kérem, hogy nagyobb figyelemmel közlekedjünk arra. 
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Céljaink közt hangsúlyos szerepet kap a faluközösség megerősítése. A közösségépítés legjobb szinterei a 

közös programok, kulturális rendezvények és a közösségért végzett munkával eltöltött együttlétek. A járvány 

miatti zárások nem kedveztek e terv megvalósulásának, ennek ellenére az elmúlt év is bővelkedett ilyen 

közösségért ingyenesen felajánlott, és elvégzett tevékenységekben.   Lenner polgármester úr vállalt igen nagy 

szerepet ebben, megtalálva a készséges önkéntes segítőket, akikkel együtt végezték az alábbi feladatokat: 

1. A szélvihar által kidöntött hirdetőtábla megépítését. Péringer Martina, Lenner István és Herczeg János 

készítették el Karácsony és szilveszter közti időben. 

2. A kemence melletti tároló kialakítását májusban Lenner István és Csizmadia Krisztián végezték.  

3. Júniusban a Máté Család és a NABE Balatonrendesi Csoportja által adományozott padok és asztal 

telepítését szintén Polgármester Úr Csizmadia Krisztiánnal csinálta. 

4. Polgármester úr végezte el a Hullám utca és 71-es út találkozásánál a vízelvezető részleges cseréjét és 

a meglévő javítását. 

5. Júliusban a bolt mögött teljes egészében felajánlás és társadalmi munka keretében készült el a szelektív 

hulladékgyűjtő konténerek végleges zárható helye. Lenner István, Boldizsár Imre, Péringer Martina és 

Csizmadia Krisztián felajánlásával. 

6. A NABE Balatonrendesi Csoportjának tagjai rendezték a FALU NAP második napját a Családi Napot. 

Összetartó közösségüknek sokat köszönhetünk más rendezvények lebonyolításában, segítésében is. 

7.  Ezeken kívül rengeteg segítség és temérdek felajánlás érkezett a Falu Napra, a Szüreti Felvonulásra, 

és a többi rendezvényre egyaránt.  KÖSZÖNET ÉRTE MINDENKINEK!!! 

8.  2021-ben két ízben pénzadomány érkezett Önkormányzatunk folyószámlájára: egyik 250.000,- Ft, 

másik 50.000,- Ft volt.  KÖSZÖNJÜK A FALU NEVÉBEN!!!!  

Falunk lakossága számára fontos a szociális biztonság is.  

1. Önkormányzatunk születési-, óvodakezdési-, iskolakezdési- támogatást biztosított; a szociálisan 

rászoruló személyek részére kérelemre települési támogatást, haláleseti támogatást és évi egy esetben 

rendkívüli támogatást biztosított 2021-ben is. 

2. A vírushelyzeti vészhelyzet időszakában gondoskodtunk a rászorulók ellátásáról, szükség szerint 

élelmet, gyógyszert szállítottunk ki részükre. 

3. A szociális biztonság érzését segíti elő a szociális tűzifa biztosítása érdekében benyújtott pályázatunk. 

Az idei évben 16 erdei köbméter szociális tűzifajuttatásra kaptunk állami támogatást. 10 kérelem 

futott be, 7 jogosult és 3 kérelmező számára települési támogatási keret terhére a fa megrendelése és 

kiszállítása megtörtént. Önkormányzatunk vállalta, hogy házhoz szállítja az érintetteknek. 

4. Az idei évben is csatlakozott önkormányzatunk a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez. a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére. A 

pályázatok benyújtási határideje nov. 5-e volt, de pályázat nem érkezett. 

5. Az orvosi ügyelet finanszírozásában részt vesz önkormányzatunk. 

6. A nyár folyamán a gyermekorvosi ellátás megerősödött, hiszen főállású gyermekorvost alkalmazunk 

Közös Önkormányzati Hivatalunkkal Badacsonytomajon.  

7. A Balatonfelvidéki Szociális és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat társulásának is támogató tagja 

vagyunk. 

8. Családsegítő Szolgálat hónapok óta segítséget nyújt két, a falunkban hajléktalanként élő embernek.  

9. A szociális biztonságot erősíti az a falugondnoki szolgálat, amely 2021. január 1-től vált valósággá 

Péringer Martina falugondnok személyében. Ő rugalmas munkaidőben dolgozik reggel 7:00 – től 

16:30-ig. (Lsd. alábbi cikkben a beszámolót.)  

10. 2021-ben 3 civil szervezet kérelmezte az önkormányzat támogatását: a NABE Balatonrendesi 

Csoportja, a Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete, és az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület. 



 

 3 

Kérelmük kedvező elbírálásban részesült összesen 150 ezer Ft értékben, egyenlő arányban, egyenként 

50 -50 ezer Ft-al.   

 

Jó hír, hogy Balatonrendes lélekszáma egyenletesen növekszik, 2021. január 1-én 173 fő volt. Már nem csak a 

nyugdíjasok, hanem gyermekes családok betelepülése, és fiatal családok fészekrakása is megindult. 

Gyermekszületés is volt 2021-ben; ez úton is gratulálunk a Lakos Családnak kisfiúk születése alkalmából, és 

jó egészséget, sok boldogságot kívánunk Nekik. 

2021. év a személyi változások éve volt. Időrendi sorrendben: 

• A falugondnok, Péringer Martina munkába állt 2021. január 1-én.  

• Csabáné Varga Anikó 2021-ben nyugdíjba vonult. A nyugdíjazás miatti üres álláshelyen 2021. 

szeptember 1-óta Bódis Lajost foglalkoztatjuk 6 órás állásban. 

• Horváth Anita közművelődési munkatárs átvette a könyvtárosi feladatokat. 

• Lenner István polgármester úr váratlan lemondása okán 2021. 07. 12 – i megbízásom óta 

alpolgármesterként jómagam végzem a polgármesteri feladatokat. 

• Wolf Viktória jegyző asszony lemondása és 2021. szeptember 5–i távozása után új jegyzőnk 2021. 

szeptember 27-től kezdődően Dr. Bodnár Attila. 

• A falu közművelődési feladataira immár egy éve nálunk teljesített szolgálatot Horváth Anita 

közművelődési asszisztens az NMI foglalkoztatásának keretei közt. 2021. december 1-től Őt tovább 

foglalkoztatjuk, bérét megpályáztuk és elnyertük. (Munkájáról a következő cikkben számol be!) 

Szeretném megköszönni a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkáját, hisz nehéz éven 

vagyunk túl. Tavasszal a járvány nehezítette a zavartalan munkát; nyáron a megsokszorozódott 

ügyfélforgalom változatlan létszám mellett; később pedig a személycserék. 

A 2021. november 22-én tartottuk a közmeghallgatást, jegyzőkönyve Balatonrendes honlapján olvasható. 

Akinek nincs hozzáférése, a kinyomtatott példán kérésre a könyvtárban olvasható. 

A lakossággal való kapcsolattartást mindig fontosnak tartottam, ezért tartok rendszeresen fogadó órát. Falu 

Fórumot kezdeményeztem, valamint aktívan részt vettem a Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete által 

kezdeményezett Falu Fórumon is. 

Ezúton is kérem azokat a lakókat és nyaralókat, akik szeretnének az Önkormányzat által szerkesztett és 

kiadott közérdeket érintő információkhoz hozzájutni elektronikus úton, e-mail formájában, dobják be 

postaládánkba e-mail címüket, vagy juttassák el falugondnokunkon, vagy közművelődési munkatársunkon 

keresztül. 

 

 

Környezetünk állapotáról 

- Balatonrendes környezetének tisztábbá, rendezettebbé tételén dolgozunk fűnyírással, parlagfű mentesítéssel, 

virágágyak rendbetételével, gallyazással, sövényvágással, utak, árkok tisztításával, bozótirtással, 

lombsepréssel, hókotrással, stb.  A Közös Önkormányzati Hivataltól a közterület felügyelő naponta bejárja a 

települést,  figyeli a rendellenességeket.  

Fontosnak tartom, hogy településünk esztétikus zöld felületekkel rendelkezzen. E célból adományt is kaptunk 

növények formájában. 
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- Kérvényeztem a MÁV illetékeseitől a peronra még két szeméttároló kihelyezését, melyre azonnali 

intézkedés történt. A hétvégi nagy forgalom miatt megnövekedett szemét mennyiséget pedig dolgozóink 

szombaton is ürítik. Kérem, hogy a bolt környékén is használják a kihelyezett szeméttárolókat! 

A szelektív hulladékgyűjtő konténerek új helyükön beváltották a hozzá fűzött reményeket.  

-  2021. november 30-i Képviselő-testületi ülésre meghívtam környezetvédelmi szakértőt, bányamérnököt, 

valamint a Veszprémi Janus Pannonius Egyetem docensét, hogy a Balatonrendesi – II. Permi–Vörös homokkő 

Bánya rekultivációja ügyében, és a bányaműködés környezetre gyakorolt hatásaira nézve kérdéseket 

tehessenek fel Balatonrendes lakói a szakemberekhez. Értesítettem erről a NABE Balatonrendesi Csoportját és 

a BRTE Elnökségét abból a célból, hogy értesítsék tagjaikat, és minél többen jelen lehessenek. (A testületi 

ülés jegyzőkönyve szintén megtalálható Balatonrendes honlapján.) 

Önkormányzatunk 4 fős Képviselő Testülete megszavazta, - 4 igen szavazattal – és felkérte a szakértőket a 

bánya működésével összefüggésben: 

1.  környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére;  

2.  a falu érdekeit képviselve, a Bányakapitányság által előírt működési szabályok betartása ügyében ;   

3.   valamint a bánya 2018. január 1-i újraindításakor előírt eredeti rekultivációs terv  megvalósításának, és 

ellenőrzésének ügyében.  

A környezetvédelmi hatástanulmány elkészült, olvasható honlapunkon.  

Felolvastam a Képviselő – testületi ülésen a bányavállalkozó tájékoztató levelét, melyben szerepel a falu 

lakóival való jó együttműködés és párbeszéd kialakítására való törekvés, valamint javaslat támogatásokra és a 

falut elkerülő út kialakítására.  

Tájékoztattam a jelenlévőket arról az összegző véleményről, amelyet a Czudar Ügyvédi Iroda 

Önkormányzatunk megbízása alapján elkészített. (Mindkét dokumentum csatolva a testületi ülés 

jegyzőkönyvéhez megtalálható honlapunkon.) 

A csónakkikötőhöz vezető önkormányzati út lezárása, és a természeti környezetbe való beavatkozás több 

hónapja borzolja a kedélyeket. Sajnos a Balatonfelvidéki Nemzeti Park illetékeseinek és a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal ellenőreinek helyszíni szemléje, valamint annak vonzatai, és rendőrségi feljelentésem sem 

hozott ez idáig eredményt ebben a birtokháborítási ügyben.  

Sajnálatos, hogy falunkban útelzárások, illetve KRESZ tábla önkényes kihelyezése történt. Kérem 

tartózkodjanak az ilyen cselekménytől, mert ez a magatartás nem maradhat jogi következmény nélkül. 

Polgármesteri feladatkörömmel élve azon vagyok, hogy törvényes keretek között éljen együtt 

Balatonrendesen békességben, nyugalomban minden lakos, vállalkozó és nyaraló. 

További segítő együttműködésüket előre is köszönve kívánok sikeres 2022-es évet minden kedves 

olvasónknak!!! 

                                                                                                                                                                                         

Schöck Ferenc Istvánné                                                                                                                                                                     

polgármesteri feladattal megbízott alpolgármester 


