
2017. június                                                                               22. évfolyam 1.szám

Rendesi Lapok
 Balatonrendes Község Önkormányzat Tájékoztatója        

    Honlap címe: www.balatonrendes.hu
___________________________________________________________________________

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2017. évi
 Balatonrendesi Péter-Pál Falunapokra!

Június 30. péntek 
14:00 óra Gulyásfőző verseny
18:00 óra Gulyás elfogyasztása 

(támogató jegy vásárlásával)
19:00 óra  Nyár van …. Neoton -parti  

a Tapolcai Musical  Színpad   előadásában
21:00 óra Zenés, táncos mulatság a Voice Együttessel  

Július 1. szombat
20:00 óra  Drágakövek Tánccsoport műsora 
kb. 20:30 óra   Hemo Winner Versenytánc Egyesület műsora
kb. 21:30 óra      „Vidám táncoló kalapok” 
                            Előadják a táncos lábú balatonrendesi hölgyek    
                            Thereza Andone vezetésével 
kb. 22:00 óra Tombola
kb. 22:30 óra Zenés, táncos mulatság a Koktél Együttessel 

(Domján Tamás és Csala Csilla)

A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel!
Az önkormányzat az időpont- és műsorváltoztatás 

jogát fenntartja!
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A legkisebb falu is ünnepelt

Balatonrendesen,  a  Balaton-part  legkisebb
településén minden évben ünnepélyes keretek
között emlékeznek meg  az 1848-as forradalom
és szabadságharc dicsőséges napjairól.  Minden
évben pontosan március 15-én 10 órai kezdettel
a  kultúrház  nagyterme ünnepi  díszben várja  a
község lakóit.  Magyar zászlók a nemzeti színbe
öltöztetett asztalokon, a bejárat melletti falon az
aradi  vértanuk  és  a  12  pont  plakátjai
dekorációként  kifüggesztve,  a  vázákban
rengeteg  Kossuth címeres zászló. Aki  belépett,
meghatódott  a  látványtól.  Szép  számmal
megjelentek az emberek egy közös ünneplésre,
megemlékezésre. „Mit kíván a magyar nemzet.”
Alatta a következő sor: Legyen béke, szabadság
és egyetértés.  Az ünnepi beszédből,  -  amelyet
Csabáné  Varga  Anikó  önkormányzati  képviselő
 tartott  -  e  gondolat  fogalmazódott  meg.
Hozzátett  egy  kedvenc  idézetet,  amelyet
emlékezetében tart mindig: „Csak jókedvet adj
Istenem, a többivel elboldogulok.” Ezután pedig
a  falu  februárban  feldolgozott  disznójából
elkészült   kolbászból  és  frissen  füstölt
szalonnából  a  jelenlevők  vidám  beszélgetés
közben jóízűen falatoztak.

                                    Pergerné Kovács Katalin

Kézműves foglalkozások

Húsvét  Hétfőn  (április  17-én),  illetve
gyermeknap  alkalmából  (május  27-én)
kézműves  foglalkozás  volt  a  könyvtárban  a
Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer
támogatásával.  Szép  alkotások  készültek.
                                          Cs.T./F.H.

Húsvét Hétfői Játékok

Vidám  kis  társaság  gyűlt  össze  a  húsvéti
játékokra.  A gyerekek nagyon élvezték,  hogy a
felnőttekkel  mérhették  össze  tudásukat.
Hagyományaink szerint a verseny 

végén  megvendégeltük  a  jelenlévőket  finom
házi sonkával, kolbásszal, itókával. 

Csokoládéból is jutott bőven a kis vendégeknek.
Nagy volt az öröm az eredmény kihirdetésekor,
melyek az alábbiak  voltak: Kosárlabda: I. Budai
Lilla, II. Márta Miklós, III. Csongrádi András.

Kapura rúgás: I.  Boldizsár Imre, II.  Piros László,
III. Csongrádi Csongor. 

Tojásba  dobás:  I.  Boldizsár  Imre,  II.  Baki
Andrásné, III. Csaba Lili – Budai Lilla. 

Darts:  I.  Csordás  Károly,  II.  Márta  Miklós,  III.
Szabó Csaba.  Összesítésben a fődíjat Boldizsár
Imre vitte el, II. helyezést ért el Márta Miklós, III.
lett Csordás Károly. Gratulálunk a  nyerteseknek!

            Csabáné Varga Anikó

Fénykép vetítés 

Május 31-én Balaton-felvidék címmel környező
tájakon  és  településeken  készült  fényképek
vetítésével  egybekötött  előadás  volt  a
kultúrházban,  a  helyi  fotográfus,  Orbán  Péter
tolmácsolásában.  Nagyon  szép  természet
fotókat  láthattunk  ismeretterjesztő  előadással.
Köszönjük  az  élményt.  
A  rendezvény  a  Könyvtárellátási  Szolgáltató
Rendszer támogatásával valósult meg.

Cs.T./F.H.

Rendezvények az év második felében

Az év második felében az alábbi rendezvényeket
tervezi az önkormányzat: 

szeptember  20-án  14  óra  70.   életévüket
betöltött  balatonrendesi  állandó  lakók
tiszteletére  mandulafa ültetése, szeptember 30-
án  14  óra  szüreti  felvonulás,  november
hónapban  megemlékezés  hősi  halottakról,
december  6-án  17  óra  Mikulás  érkezése,
november 25., december 2., 9. napján 14 órakor
Adventi gyertyagyújtás, december 16-án 14 óra
„Mindenki  karácsonya”  és  gyertyagyújtás.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre.
Cs.T./F.H.
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Csónakkikötő helyzete

A csónakkikötő körül kialakult téves információk
miatt  az  alábbiakról  tájékoztatjuk  az
érintetteket.  Az önkor-mányzat  nem  vette át
üzemeltetésre  a  kikötőt.  A  csónakkikötő
kivitelezésére  alkalmas  tervezési,
engedélyeztetési dokumentáció készítésére kért
ajánlatot az önkormányzat,  melyre 1-1,7 millió
közötti  árajánlatok  érkeztek.  Ezen  felül  még
nagyon  sok  kiadás  várható  ezzel  a
létesítménnyel  a  vízjogi  engedélyezési,
üzemeltetési  eljárás   mederhasználat  stb.  Az
biztosan  kijelenthető,  hogy  az  önkormányzat
nem tudja  felvállalni  ennek költségeit.  Ez  csak
úgy  valósulhat  meg,  hogy  akik  ott  a
továbbiakban  is  helyet  szeretnének,  akkor
esetlegesen hozzájárulási díjat fizetnek, melyhez
további  egyeztetésekre  van  szükség.
Amennyiben  az  önkormányzat  megfelelő
mennyiségű  adat,  információ  birtokába  kerül,
akkor  írásban  megkeresi  azokat,  akik  az  előző
időszakban csónakhellyel rendelkeztek. 

Addig  is  azt  kérjük,  hogy   aki  csónakhellyel
rendelkezett,  illetve  a  jövőben  is  
szeretne  helyet  elérhetőségeit  az
onkormanyzat@balatonrendes.hu e-mail címen,
vagy  a  87/777-100  telefonszámon  leadni
szíveskedjen.

Cs.T./F.H.

EBTARTÓK FIGYELEM!

Tisztelt Ebtartó!

Felhívom  figyelmét  az  ebtartással  kapcsolatos
alábbi szabályokra: A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.
26.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.
rendelet) 17. §-a szerint belterület közterületén
-  kivéve az  ebek futtatására  kijelölt  területet  -
ebet  csak  pórázon  lehet  vezetni.  Közterületen
ebet  csak  olyan  személy  vezethet,  aki  az  eb
irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az  eb tulajdonosának biztosítania
kell,  hogy az eb sem más állatot,  sem embert
harapásával  ne  veszélyeztethessen. Szájkosarat
használni  az  előző  bekezdésben  foglaltak
végrehajtása  érdekében  -  ha  törvény,
kormányrendelet  vagy  miniszteri  rendelet  a
szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az

egyed  jellemzően  agresszív  magatartásának
ismerete  esetén  kell. A  szabálysértésekről,  a
szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.
törvény  (a  továbbiakban:  Szabstv.)  az  alábbiak
szerint  szabályozza  a  veszélyeztetés  kutyával
tényállást:193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló
kutyát  
a)  a  település  belterületén  felügyelet  nélkül
bocsátja  közterületre,  vagy  kóborolni  hagyja,  
b)  természeti  és  védett  természeti  területen,
vagy  vadászterületen  -  a  vadászkutya  és  a
triflakereső  kutya  kivételével  -  póráz  nélkül
elengedi  vagy  kóborolni  hagyja,  
c)  szájkosár  és  póráz  nélkül  
közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya
kivételével  -  szállítja,  
d)  vendéglátó  üzlet  kivételével  élelmiszer-
elárusító  üzletbe,  közfürdő  területére  vagy
játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi,
illetve  beviszi,  szabálysértést  követ  el.
(2)  Aki  veszélyes  ebét  nem zárt  helyen  tartja,
vagy  nem  helyez  el  a  ház  (lakás)  bejáratán  a
veszélyes  ebre  utaló  megfelelő  figyelmeztető
táblát,  szabálysértést  követ  el.
(2a)  E  §  alkalmazásában  segítő  kutya  a  segítő
kutya  kiképzésének,  vizsgáztatásának  és
alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet
szerinti  segítő  kutya.
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
szabálysértés  miatt  a  közterület-felügyelő,
természeti  és  védett  természeti  területen  a
természetvédelmi  őr,  helyi  jelentőségű  védett
természeti  területen  az  önkormányzati
természetvédelmi  őr,  továbbá  a  mezőőr  is
szabhat  ki  helyszíni  bírságot.
A  Szabs.  tv.  38.  §  (1)  bekezdése  szerint  az
általános  szabálysértési  hatóság  a  fővárosi,
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala (a továbbiakban: járási hivatal). A Szabs
tv.  11.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  pénzbírság
legalacsonyabb  összege  –  a  Szabs.  tv.  eltérő
rendelkezése  hiányában  -  ötezer  forint,
legmagasabb  összege  százötvenezer  forint,
szabálysértési  elzárással  is  büntethető
szabálysértések  esetén  háromszázezer  forint.
Tekintettel  arra,  hogy  önkormányzatunkhoz
nagyon  sok  panasz  érkezik,  ezért  megkérünk
minden  ebtartót,  hogy  közterületen  kutyáját
kizárólag  pórázon vezesse,  hiába gondolja  úgy,
hogy „az én kutyám nem bánt senkit”. Továbbá
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kérjük arra is nagy figyelmet fordítani, hogy az
otthonokban,  kertekben  tartott  ebek  ne
kóborolhassanak   szabadon  az  utcákon,  tehát
gondos  gazdaként,  felelős  állattartóként
viselkedjenek.  Kérjük,  hogy  az  ebtartásra
vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseket
szíveskedjenek betartani!

                               Cs.T./F.H.

Életképek a NABE  

Balatonrendesi életéből 

Polgármesterünk közvetítő felhívására a Pálkövei
strandon január 22-én 29 fő köszöntette forralt
borral  a  NABE  22.  születésnapját.  Csodálatos
napsütés,  szikrázó  jég  fogadott  bennünket
Pálkövén.  Jó  volt  együtt  lenni,  beszélgetni.
Kölcsey ezen a napon 1823. január 22-én fejezte
be  Nemzeti  Himnuszunkat.  Az  összefogás  és
összetartozás jeles napja ez, ezt bizonyítja kicsi
falunk képviseletében megjelentek. 

Kocsonya Kavalkádot nagyon nagy érdeklődés és
részvétel  jellemezte.  Sajnos a hely szűke miatt
nem  tudtunk  mindenkit  fogadni,  ezúton  is
elnézést  kérek  a  késői  jelentkezőktől  a
visszautasítás  miatt.
A  jelen  lévők  részvételét,  támogatását,
segítségét  köszönöm,  hiszen  mindenki
hozzájárult  a  sikeres rendezvényhez. Köszönjük
önkormányzatunk  támogatását,  kocsonya  húst,
termet  és  mindent,  mely  zavartalanná
varázsolta  napunkat.  Az  összefogás  mindenhol
megmutatkozott,  csak  így  lehet  sikeres  egy
rendezvény, ha a résztvevők magukénak érzik az
esemény fontosságát. Mindenkinek köszönöm a
10.  jubileumi  Kocsonya  Kavalkád  sikeres
megünneplését.  Víz  napi  Balcsi  Partit  március
26-án délután 15 órakor ünnepeltük Pálkövén.
Megemlékeztünk  a  víz  éltető  fontosságáról  és
védelméről.  Lehoczky  János:  A  vizek  fohásza
című versét Csikiné Kati ismertette a jelenlévő
érdeklődőkkel.  Megkoszorúztuk  a  Balatont
fényképezve és figyelve, milyen szépen lebeg a
víz  tetején.  Sütiket,  borokat,  vizeket  kóstolva
beszélgettünk, felidézve régi emlékeinket. 

Tavaszi  küldöttgyűlését  április  21-én
Ábrahámhegyen  tartotta  a  NABE.  Az
ábrahámhegyi lányok nagyon megvendégelték a
gyűlés  résztvevőit.  Megbeszéltük  az  éves
programot, a Siófokon megrendezett (május 27.)
NABE  Zöld  Fesztivált.  Sajnos  hévízi  kezelésem
miatt  nem  tudtam  elmenni  a  fesztiválra,
sajnálom. 

Május  4-én  Dr.  Pécsi  Lajos  a  „rákról”,
kialakulásáról,  gyógymódokról  tartott  értékes
előadást,  nagy  érdeklődést  kiváltva.  Köszönjük
mindannyiunk  nevében  a  sikeres  előadást.  A
közbeni  bor  kóstolgatást  a  Kuti  Pincészet
biztosította,  köszönjük  figyelmes
reprezentációjukat.  A  Családok  ünnepét  május
13-án  ünnepeltük  köszönjük,  aki  megtisztelte
rendezvényünket  harmadik  alkalommal.  Aki
jelen  volt  jól  érezte  magát.  A  tervezett
süteményes füzet a rendesi lányok receptjeivel
csak a NABE tagok akaratával lesz megvalósítva.
A  részvétel,  összefogás  minden siker  alapja  és
csak  akkor  érdemes  dolgozni  érte.  Köszönöm
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-
testület  tagjainak  figyelmes  munkáját,  mivel
emléklapot  adományozott  Bóna  Gézáné
Irénkének,  amit  június  15-én  adtam  át  a
veszprémi  kórházban.  Irénke  könnyekig
meghatódva  vette  át  az  emléklapot.
Mindenkinek  köszöni  a  dicsérő  szavakat.
Bizonyára  lelke  és  egészsége  helyreállításában
sokat  segítenek  önkormányzatunk  elismerő
szavai,  hogy  rendezvényeinket,  ünnepeinket
színesítette  vers  csokraival  mindenki  örömére.
Köszönjük. Tisztelettel:        

Kalász Istvánné NABE csoportvezető

Balatonrendes Önkormányzat Lapja

Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

Felelős kiadó: Fuchs Henrik polgármester
 Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
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Polgármesteri beszámoló 
 mely a 2017. május 26-i közmeghallgatáson hangzott el 

Balatonrendes Község Önkormányzatának gazdálkodása 2016. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzat
hitel igénybevétele nélkül tudta ismét működését megoldani.

Az Önkormányzat a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  működéséhez szükséges 956.000 Ft pénzeszköz
átadást  2016.  évben  teljesítette.  A  bevételek  és  a  kiadások  az  előirányzatokon  belül  alakultak.   
Az  Önkormányzatnál  a  2016.  évre  tervezett  bevételek  74,4  %-ban  43.825.830  Ft,  a  kiadások  57,9  %-ban,
34.134.042  Ft  teljesültek.Az  Önkormányzat  gazdálkodását  a  közhatalmi  bevételek  jelentősen  segítik,  mely
10.473.928 Ft forrást jelentett a kiadások finanszírozásához. Megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Építményadó     6.220.028 Ft
Telekadó                                                                              2.732.356 Ft
Iparűzési adó                      644.017 Ft
Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része          478.009 Ft
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó            113.400 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek                     286.118 Ft
A normatív állami támogatások jogcímenkénti megoszlása 2016-ban az alábbi volt:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása        10.294.389 Ft                                    
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és                  
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      836.373 Ft 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    1.200.000 Ft
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                                            5.316.300 Ft                    

A Foglalkoztatási Alapból a hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatására 2.791.952 Ft került az Önkormányzat
részére  kiutalásra.  Az  önkormányzat  2016-ban  néhány  beruházási  és  felújítási  célt  is  megvalósított,  melynek
költsége megközelítőleg 1.500.000-2.000.000 Ft-ot igényelt.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 6 fő
volt,  melyből  3  fő  közfoglalkoztatott.  A  közfoglalkoztatottak  után  igényelt  pénzeszközök  maradéktalanul
megérkeztek, a  támogatás teljes összege felhasználásra került.   A 2016. évben az Önkormányzatnak 8.253.000 Ft
pénzmaradványa volt, 2016. december 31-én 10.626.563 Ft pénzeszközzel rendelkezett. 
2016. évben a képviselő-testület kilencszer ülésezett, három alkalommal rendkívüli ülés keretében, melyek során 83
határozatot  hozott és 14 rendeletet alkotott, vagy módosított. 

Tavaly májusi közmeghallgatás óta az alábbiak történtek: 

Júniusban az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen  pályázat került benyújtásra az
orvosi rendelő vizesblokk felújítására, melyre nem biztosítottak támogatást.   Falunap került lebonyolításra, melynek
keretén belül foltvarró kiállításnak adott helyet a kultúrház (Nivegy-völgyi Foltvarró Csoport). Júliusban pörkölt
fesztiválnak és rétesfesztiválnak adott helyet önkormányzat, melyért cserében a falunapi sátrat térítésmentesen kapta
az önkormányzat.  Bahart-tal tárgyalások kezdődtek a csónakkikötő esetleges önkormányzat általi további működése
ügyében. Augusztusban elkészült a régi posta épület mögött új kerítés, kapu, fedett kocsibeálló az önkormányzati
busz  biztonságos parkolása érdekében.   Hullám utcai  2,7 ha-os  terület   megosztási  határozata  hosszú idő után
elkészült és jogerőre emelkedett.  Kultúrház  melletti ingatlan tulajdonviszony rendezése ügyében újra felvettük a
kapcsolatot az ügyvéddel, illetve az egyházzal a mielőbbi rendezés érdekében, mivel ennek hiánya miatt hiúsult meg
az  önkormányzat   szabadidő  park  létrehozására  benyújtandó  pályázata.  Szeptemberben   megindult  ismét  a
gyermekek iskolába szállítása. Elkezdődött  a településen a gyűjtőpontos zöldhulladék szállítás, mely egy régóta várt
és nagy megelégedést kiváltó intézkedés volt a szolgáltató részéről, melyet sajnálatos módon a mai nap már nem
biztosít a lakosság számára. Lebonyolításra került  a szüreti rendezvény. Októberben  megtörtént a „temető kapu”
kisebb megújítása.    Nyugat Balaton-felvidéki várak története  címmel Hangodi László  történész tartott előadást  a
könyvtárban a Könyvtárellátó támogatásával. Novemberben  településünk hősi halottaira emlékeztünk, illetve  a
MÁV-val  egyeztetés  történt  a  vasútállomás  és  környékének  karbantartása  tárgyában.  Megtörtént  az  első  közös
Adventi  gyertyagyújtás.  Decemberben   a  régóta  várt,  de  sajnos   pályázati  támogatásban  nem részesült,  orvosi
rendelő váróhelyiség vizesblokkjának  felújítása, átépítése zajlott le. Továbbá a kultúrház   nagytermének kifestése
és  kisebb  karbantartások  elvégzése  történt  meg.   Folytattuk  az  Adventi  gyertyagyújtás   hagyományát,  illetve
lebonyolításra  került  a   Mikulás  és  a  karácsonyi  rendezvény,  ahol  szokás  szerint  megvendégeltük településünk
lakóit,  üdülőit  és  megajándékoztuk a nyugdíjasokat.     MÁV-val   megtörtént  az  együttműködési  megállapodás
aláírása ennek értelmében rendszeres támogatást  nyújtanak önkormányzatunknak a vasútállomás rendbetételéhez
összesen évi  600.000 Ft  összegben.  Januárban  kiosztásra került  a  pályázat  útján kapott  szociális  tűzifa,  így 6
személy részesült  tűzifa  támogatásban,  összesen  20  m3-t  osztottunk ki  azonos  arányban.  Februárban  hónapban



megrendezésre  került  a  disznóvágás,  melyet  idén  először  kettő  napban  bonyolítottunk,  ennek  köszönhetően
szombaton  ebéddel  tudtuk  megvendégelni  a  résztvevőket,  akik  szép  számban  megjelentek  és  támogatásukkal
segítették  rendezvényünket,  melyet  ezúton  is  köszönünk.  A  kihelyezett  adományládában  73.000  Ft  összegű
támogatás  gyűlt  össze.   Könyvtáros  személyében változás  állt  be,  Mészáros  Tímea  Fő  utcai  lakó megbízásos
jogviszony keretében látja el a könyvtárosi feladatokat. Márciusban  megrendezésre került az önkormányzat ünnepi
megemlékezése.  Megtartásra került a rendőrség szokásos lakossági fóruma a közbiztonságban kapcsolatban. Április
hónapban  kerékpárút  tervezéssel  kapcsolatosan  egyeztető  tárgyalás  volt  Révfülöp  községben,   mely  további
helyszíni  egyeztetést  igényel,  talán  belátható  időn  belül  elkészülhet  Balatonrendes  településen  is  a  Balatoni
kerékpárút  hiányzó  szakasza.   Megrendezésre  került  a  Húsvét  Hétfői  Játékok    és  a  könyvtárban  kézműves
foglalkozás. Hosszú idő után megtörtént a Hullám-Horog utcai 2,7 hektáros terület kimérése, így elkezdődhetett a
terület önkormányzati tulajdonának rendbetétele, mely gépi földmunkával kiegyenlítésre  került, melynek alsó felén
kívánjuk létrehozni az emlék mandulást, mely   a településen élő  70. életévüket betöltött személyek tiszteletére jön
létre,  illetve  a  felső  felén  parkolót  alakítunk  ki,  ahol  elhelyezésre  kerül  további  egy  darab  napelemes  ledes
közvilágítási lámpa. A pálkövei strandon elhelyezkedő önkormányzati ingatlan bérbeadásáról döntött a testület 5
évre, melynek bérlője Dávid Gábor lesz, vizisportszer kölcsönző tevékenységre. A képviselő-testület döntött, hogy a
nagyon szépen megújult településünk határában lévő úgynevezett Kereskesdombon elhelyezkedő 71/71. Borvilla
elnevezésű  vendéglátó  és  szálláshely  egységhez  vezető  út  a  jövőben  Kereskesdomb  dűlő  elnevezést  kapja.
Ugyanezen  ülésen,  április  27-én,  arról  is  döntött,  hogy  fel  kíván  lépni  a  lakossági  hulladékszállítást  végző
szolgáltatóval szemben, hogy biztosítsa az állandó lakosok számára a gyűjtő edényzetet (sárga kuka) a szelektív
hulladék gyűjtéséhez, illetve az üdülő ingatlantulajdonosoknak pedig a zsákokat, mint ahogy azt a szolgáltatók más
településeken biztosítják. Így szinte teljesen  megszüntethető lenne - kivétel az üveg gyűjtő -  a szelektív gyűjtő
sziget  és  ezzel  talán enyhülnének az állandó áldatlan állapotok a gyűjtő sziget  környékén,  illetve a jövőben is
biztosítsa az ingatlantulajdonosok részére a  helyi  gyűjtőponton történő zöld hulladék  gyűjtését  és  elszállítását.
Májusban Horváth István (Rozoga) önkormányzatunknak egy szőlőprést  adományozott,  mely a kultúrházunknál
került elhelyezésre. Ebben hónapban megtörtént a lomtalanítás településünkön, melyhez a korábban megszokottak
alapján  az önkormányzat biztosított a szolgáltatónak helyet, azonban mivel a szolgáltató már nem biztosítja a vele
szerződésben  álló,  de  nem a  településen  élő  ingatlan  tulajdonosoknak a  hétvégi  lomtalanítás  lehetőségét,  ezért
önkormányzatunk megengedte  a gyűjtőponton hétvégén történő lom elhelyezését. Sajnos, mivel itt olyan hulladék
is elhelyezésre került, mely a meghirdetettek szerint nem lett volna szabad,  a hétfői napon kihelyezett konténerbe
nem kerülhetett bele,  mivel a szolgáltató nem járult hozzá, így jelentős mennyiségű lom és  hulladék maradt a
területen.  Ezen okból az emberek  és  a  szolgáltató nem megfelelő hozzáállásának is köszönhetően ez jelentős,
300.000  Ft-ot  meghaladó  anyagi  terhet  jelentett  önkormányzatunknak.  Ezért  kezdeményeztem  a  hivatal  felé
rendeletünk  oly  módon  történő  módosításának  előkészítését,  hogy  a  jövőben  településünkön  gyűjtőpontra
elhelyezett konténerbe történő lakossági lom gyűjtése ne valósulhasson meg a rossz tapasztalatokból okulva, hanem
a  szolgáltató  oldja  meg  oly  módon,  hogy  a  háztartásoktól  közvetlenül  szállítsa  el.  
Az  önkormányzat  lehetőségeihez  mérten  az  idei  évben  is  támogatást  nyújt  civil  szervezetek,  egyesületek,
alapítványok részére, mely a következőképpen alakul: Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportjának, a
Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületnek,  illetve   az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesületnek  50-50.000  Ft
összegben,  továbbá az   Országos Mentőszolgálat  Alapítványának 20.000 Ft  összegben,  mely támogatás  célja  a
Tapolcai  Mentőállomás  mentőautói  részére  korszerűbb  mentéstechnikai  eszköz  beszerzése. 
A  továbbiakban  is  szeretnénk  felhívni  a  figyelmet  a  lakó  és  üdülő  ingatlanokkal  érintkező  közterületek
karbantartása,  síkosság  mentesítése,  hóeltakarítása  az  ingatlantulajdonosok   kötelessége  és  feladata.  Az
önkormányzat  a  lehetőségeihez  mérten  ebben  továbbra  is  segítő  partner,  de  ne  legyen  elvárás  az
ingatlantulajdonosok részéről, hogy ezen feladatokat csak és kizárólag az önkormányzat végezze el. 

Kihasználva  az  alkalmat  szeretném  megköszönni  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  dolgozóinak
áldozatos munkáját, köszönet Jegyző Asszonynak településünk érdekében kifejtett munkájáért, kívánunk nagyon jó
egészséget és sok boldogságot  az elkövetkező anyai feladatokhoz. Köszönet önkormányzatunk dolgozóinak és a
közfoglalkoztatottaknak munkájukért. Külön köszönet Csaba Kálmánnak a településünk érdekében  hosszú éveken
át végzett áldozatos munkájáért,  sajnos hosszan tartó egészségügyi állapota okán március hónapban munkaviszonya
közös megegyezéssel megszüntetésre került. Szerencsére mára már a műtéteknek köszönhetően javulást láthatunk
állapotában.  Kívánunk  számára  kitartást  és  minden  jót  a  rehabilitációs  időszakhoz  és  azt  követő  remélhetőleg
hosszú nyugdíjas évekhez. 

Fuchs Henrik polgármester


