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Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
(részlet a 2019.  június 3. napján megtartott

közmeghallgatás jegyzőkönyvéből)

„Balatonrendes  Község  Önkormányzatának
gazdálkodása  2018.  évben  zökkenőmentesen
zajlott.   Az Önkormányzat  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  működéséhez  szükséges
1.783.000 Ft pénzeszköz átadást 2018. évben csak
részben  tudta  teljesíteni.  Ennek  kiadására
pályáztunk  a  Rendkívüli  Önkormányzati
Támogatás  keretében,  de az igényelt  891.500 Ft
helyett  csak  475.465  Ft-támogatást  kapott  az
Önkormányzat, amit 2019. január elején adott át a
Hivatalnak.  A  fennmaradó  416.035  Ft-ot  is  a
2019.  költségvetési  évben  teljesítette.  Az
Önkormányzat  a  szociális  alapszolgáltatási
feladatait  társulás  formájában  látja  el.  A
feladatellátás színvonala 2018. évben is biztosított
volt.  A  lakosság  ennek  keretein  belül  veheti
igénybe  a  házigondozást,  szociális  étkeztetést
valamint  a  családsegítést,   illetve  a  társulás
keretein  belül  működteti  a  tapolcai  háziorvosi
ügyeletet, mely társulások működéséhez lakosság
arányosan járul hozzá. A bevételek és a kiadások
az  előirányzatokon  belül  alakultak.  
Az  Önkormányzatnál  a  2018.  évre  tervezett
bevételek 53.526.094 Ft, a kiadások 48.592.658 Ft
teljesültek.  Az  Önkormányzat  gazdálkodását  a
közhatalmi  bevételek  jelentősen  segítik,  mely
15.974.285  Ft  forrást  jelent  a  kiadások
finanszírozásához.  Az  iparűzési  adó  emelésének
hatására  jelentősen  megnövekedett  ezen  bevétel.
Az adók megoszlása az alábbiak szerint alakult:  
Építményadó 8.092.417 Ft, Telekadó    4.428.761
Ft, Iparűzési adó 2.436.235 Ft, Gépjárműadó helyi
önkormányzatot megillető része 689.191 Ft.
Tartózkodás  után  fizetett  idegenforgalmi  adó
232.812  Ft,  Egyéb  közhatalmi  bevételek  94.869
Ft.

A tartózkodási idő után fizetendő adó, (kurtaxa) a
szállásadók, illetve a településen megfigyelhető 
üdülők létszámához képest elég csekély. Mivel a
hivatal   jelenlegi  létszáma nem teszi  lehetővé  a
rendszeres  ellenőrzést,  ezért  a legutóbbi  testületi
ülésen  képviselő-testület  azon  szándékát  fejezte
ki, hogy a Közös Hivatalban lévő településekkel
együtt  lehetőség  szerint  a  nyári  hónapokra
felvenne dolgozót,  aki  az ellenőrzéseket  elvégzi.
Ezáltal  növelve  az  önkormányzatok bevételét.  A
normatív  állami  támogatások  az  alábbi
jogcímenkénti  megoszlása  2018-ban:  Helyi
önkormányzatok  működésének  általános
támogatása 5.477.222 Ft,
települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása  1.800.000  Ft,  működési  célú
költségvetési  és  kiegészítő  támogatások
6.604.626  Ft.  A  Foglalkoztatási  Alapból  a
hosszabb  idejű  közfoglalkoztatás  támogatására
1.030.861  Ft  került  az  Önkormányzat  részére
kiutalásra.  2018.  évben  az  önkormányzat
elkészítette  a  Települési  Arculati  Kézikönyvet,
mivel állami támogatásban nem részesült, ezért 1
millió  forintjába  került.   A  2018.  évben  az
Önkormányzatnak 4.933.436 Ft pénzmaradványa
volt,  2018.  december  31-én  5.915.913  Ft
pénzeszközzel  rendelkezett.   2018.  évben  a
képviselő-testület 23 alkalommal ülésezett ebből:
9  alkalommal  soros  ülésen,   14  alkalommal
rendkívüli  ülés  keretében.  Ezen  számadatba
beletartoznak  az  együttes  ülések  a  közös
hivatalhoz tartozó településekkel.  Az ülések során
115  határozatot  hozott,  illetve   13  rendeletet
alkotott,  vagy  módosított.  Tavaly  májusi
közmeghallgatás  óta  a  teljesség  igénye  nélkül
alábbiak  történtek:  Még  májusban
megemlékeztünk  a  hősi  halottakról,  illetve  a
hónap  folyamán  megkezdtük  a  közterületek
virágosítását.  Júniusban  lezajlott  a  falunapi
rendezvény.  Közművelődési  érdekeltségnövelő
pályázat került benyújtásra a könyvtár felújítására,
melyre  291.000  Ft  támogatást  ítéltek  meg,  az
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igényelt  1,8  millió  forinttal  szemben,   az
önkormányzat ezt az összeget 250.000 Ft önerővel
egészítette  ki,  mely  támogatást  a  könyvtárra
fordítottuk.  Júliusban,  augusztusban  folyamatos
küzdés  volt  a  fűnyírással,  mivel  az
ingatlantulajdonosok  többszöri  felhívás  ellenére
sem  hajlandók  az  ingatlanuk  előtt  kezelni  a
területet,  sokan  az  önkormányzatra  várnak.
Júliusban  értékesítésre  került  a  064  helyrajzi
számú  erdő  ingatlan  1.500.000  Ft  összegben.
Beüzemelésre  került  a  kultúrház  tetőszerkezetén
elhelyezett  napelem  rendszer,  mely  az  épület
villamosenergia  ellátását  biztosítja.  A beruházás
megtakarításból  kerül  kifizetésre.  Augusztusban
könyvtárban  Boldizsár  Ildikó  író-olvasó
találkozója,  Tálos  Géza  helytörténész  előadása
volt.  Szeptemberben  szüreti  rendezvény,
októberben mandulafaültetés került megtartásra  3
balatonrendesi  70.  életévét  betöltött  állandó
lakónak:  Pergerné  Kovács  Katalin,  Szarkáné
Aranyos  Terézia  és  Takács  Ferenc  részére
Novemberben  Orbán  Péter  helyi  fotográfus
előadással  egybekötött  vetítése  zajlott  a
kultúrházban. Decemberben hagyományos adventi
gyertyagyújtás,  Mikulás,  karácsonyi  rendezvény
várta a balatonrendesieket. Még ebben a hónapban
kiosztásra került 8 fő kérelmező között  a pályázat
útján  elnyert   szociális  tűzifa  2,9  m3/igénylő
mennyiségben,  mely  az  önkormányzatnak
megközelítőleg  100.000  Ft-ba  került.   Az  idei
évben  februárban  disznóvágás  program
lebonyolítására került sor,  melyen a disznótoros
ebéden  a  résztvevők  a  rendezvényt  53.500  Ft
adománnyal  támogatták.    Márciusban  ünnepi
megemlékezés  volt  a  kultúrház  nagytermében.
Még  ebben  a  hónapban  tervezővel  tárgyalás
folytatására  került  sor  a  csónakkikötővel
kapcsolatosan,  az  ajánlat  szerint:  környezeti
hatásvizsgálati  dokumentáció  elkészítése:
1.000.000  Ft  +  ÁFA,  vízjogi  létesítési
engedélyezési  terv  elkészítése  és  engedélyezése
2.000.000  Ft  +  ÁFA.  Az  általa  becsült  teljes
megvalósulás  szerény  számítások  szerint  10-15
millió  forint.  Apartman  bérbeadásra  került  jelen
megállapodás  szerint  március  15-től  szeptember
30-ig,  havi  85.000  Ft  térítési  díj  ellenében.
Márciusban  megrendelésre  került  a
temetőkataszter  elkészítése,  amelynek  vezetése,
illetve  elkészíttetése  kötelező  önkormányzati
feladat,  melynek  költsége  közel  200.000  Ft.
Áprilisban  270 tő levendula került  elültetésre a
buszmegállóhoz,  illetve  a  vasútállomáshoz,
továbbá a  kultúrház  környékén.  A hagyományos
Húsvét  Hétfői  Játékok  is  lezajlott.   Magyar
Faluprogram  keretében  pályázat  benyújtása  a

kultúrház  felújítására,  mely  keretében  a  terv:
bejárati ajtók cseréje, előtetővel való ellátása, 71-
es  felőli  nagy boltíves  ablak  cseréje,  nagyterem
galéria  folytatása,  külső  színezés,  bádogozás.
Májusban a Hullám utcában lévő 212/13 helyrajzi
számú ingatlan értékesítése, tovább folytatódott a
virágosítás.  Szintén a faluprogram keretein belül
pályázat benyújtása az orvosi rendelő felújítására,
amely  állna  az  orvosi  rendelőhöz  tartozó
vizesblokk felújításából, illetve kettő ablak, illetve
a bejárati ajtó cseréjéből.  Állandó feladat, illetve
költség  a  10  évvel  ezelőtt  bezárt  szeméttelep
rendszeres  nyírása,  vízelvezető  árok  tisztítása,
kötelező  mérések  szükségesek  a  gázfigyelő
kutakból,  illetve a talajból,  továbbá meterológiai
adatok  begyűjtése,  mely  költségek  megközelítik
az  1  millió  forintot.  Negyedik  éve  biztosítja  az
önkormányzat a falubusszal történő iskolai, illetve
óvodai  gyermekszállítást,  melyet  mivel  nem
polgármesteri  feladat,  illetve  állami  támogatást
nem  kapunk  rá,  így  tulajdonképpen  társadalmi
munkában végzem. A kerékpárút vonatkozásában
rendszeres tárgyalások, tervegyeztetések zajlottak
Kővágóörsön,  Balatonrendesen,  illetve
Veszprémben. 212/13 helyrajzi számú ingatlanon
ásványvízkút  kútfejkiképzés  (létesítési  engedély)
ügyében  egyeztetések,  eljárások.  Ibolya  utcai
vízelvezetés  megoldása  érdekében megtörtént  az
utca  szintezése,  azonban  mivel  a  jelenlegi
utcavégződés sokkal alacsonyabban van, mint az
utána  következő  területrész,  így  gépi
földmunkával nem  megoldható az utcáról történő
víz  elvezetése,  a  vízelvezető  árokig.  Ezért
következő lehetőségként  az ingatlantulajdonosok
felszólításra  kerültek,  hogy  az  ingatlanukon
húzódó  árkot  tisztítsák  ki.  32  címre,  14  érintett
részére  került  felhívás  kiküldésre,  melyből  13
átvétel már megtörtént, 3 címről visszaérkezett a
levél,  mint  ismeretlen,  de  népességnyilvántartási
nyomozás után ezen a héten az új címre postázásra
kerül részükre.  Az önkormányzat lehetőségeihez
mérten  az  idei  évben  is  támogatást  nyújt  civil
szervezeteknek  50.000  Ft  egységes  támogatási
összeggel.   A  támogatott  szervezetek:  Nők  a
Balatonért  Egyesület  Balatonrendesi  Csoportja,
Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesület,  Kővágóörsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ezúton is köszönöm
a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
dolgozóinak, az önkormányzatunk dolgozóinak a
település  érdekében  végzett  munkáját,  illetve
köszönöm  azon  balatonrendesi  ingatlan-
tulajdonosok  segítségét,  akik  az  év  során
bármilyen  formában  támogatják
önkormányzatunkat.  Köszönöm  szépen  a



jelenlévők  megtisztelő  figyelmét.  „
F.H.

Pályázati siker
A Magyar  Faluprogram  keretében  „Nemzeti  és
helyi  identitástudat erősítése” tárgyú pályázatban
Balatonrendes  Önkormányzata  a  Kultúrház
felújítására  10  millió  forint  összegű  támogatást
nyert el. Köszönet Fenyvesi Zoltán Országgyűlési
Képviselő Úr jelentős közreműködésének. 

Ingatlantulajdonos kötelezettségei

Jogszabály  írja  elő  az  ingatlantulajdonosok
kötelezettségeit.  Ezen  rendelkezések  többnyire
ismertek az ingatlantulajdonosok előtt, ám nem árt
ezeket  a  kötelező  feladatokra  és  kötelességekre
felhívni  az  ingatlan  tulajdonosok  figyelmét.
Például  a  település  területén  levő  ingatlanok
tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanukat a
gyomtól,  hulladéktól  megtisztítani,  rendben
tartani.  Kötelesek  naponta  gondoskodni  az
ingatlanuk  előtti  járdaszakasz,  illetve  ennek
hiányában 1 m széles területsáv tisztántartásáról.
Ebbe  beletartozik  a  járda  mellet  esetlegesen
meglevő zöldsávnak az úttestig terjedő területe is. 
A tulajdonosnak ezen kívül a járdaszakasz melletti
nyílt  árok,  és  ennek  műtárgyainak  a  rendszeres
ápolása és karbantartása is feladata.  Ez nemcsak
az  árkok  tisztántartásának,  gyomtalanításának
kötelezettségét  jelenti,  hanem  a  csapadékvíz
zavartalan  lefolyását  akadályozó  anyagok  és
egyéb  hulladékok  eltávolítására  is  kiterjed.  Ez
vonatkozik  a  gyalogos  közlekedést  akadályozó
gallyak,  a  kerítéseken  kinyúló  faágak
eltávolítására  is.  
A  szórakozó-,  vendéglátó-  és  árusítóhelyek,
üzletek  előtti  járdaszakaszt  a  nyitva  tartás  ideje
alatt  a  használó  köteles  tisztán  tartani  és  a
keletkező  hulladékot  eltávolítani.  Ezek  az
általános  rendeletben  foglalt  előírási
kötelezettségek,  amelyek  betartása  azonban  csak
részben  teljesül,  mert  pl.  kevesen  fordítanak
gondot a járdára, az ingatlan előtti részére kinyúló
ágak  rendszeres  levágására,  téli  időszakban  a
járda,  ingatlana  előtti  szakasz  megfelelő
szélességű hó- és csúszásmentesítéséről, a járdák
és ingatlana melletti gyomtalanításról már nem is
beszélve.  Ami pedig  a  főleg  a  kis  településekre
jellemző,  és  szinte  állandó  probléma,  az  a
meglevő  vízelvezető  árkok,  átereszek

karbantartása.  Vízgazdálkodási  szempontból  a
vízelvezető  árkok  szerepe  a  nagyobb  esőzések
idején  különösen  jelentős.  
E tekintetben két fajta árokról lehet beszélni. Az
egyik a megfelelő lejtése és befogadó képessége
alapján  elvezeti  a  csapadék-  és  a  belvizet  is.  A
másik  ároktípus  a  szikkasztó  árok,  amelynek  a
feladata, hogy a csapadékvizet az adott területről
összegyűjtse,  és  ott  fokozatosan  elszikkassza,
elpárologtassa, illetve a talajba juttassa. Probléma
akkor  adódik,  ha  ez  utóbbi  ároktípus  szikkasztó
kapacitása kevesebb, mint amennyi víz belefolyt,
így  nagy  esőzések  alkalmával  képtelen  ezt  a
vízmennyiséget a medrében tartani, ezért kiönt. Az
ilyen helyzeteket az is előidézheti, ha az átereszek
nem  kellően  tiszták,  mert  így  csökken  a  víz
átfolyása  a  mellette  levő szakaszba,  és  így nem
jön létre az egyenletesebb vízeloszlás a hosszabb
szikkasztó árkok esetében. Ez számtalan esetben
ad alkalmat szomszédjogi vitára, pedig a cél, hogy
az  összegyűlt  csapadékvíz  ne  csak  egyes
szakaszokat  terheljen,  hanem  egyenletes
eloszlatásával  mielőbb  eltűnjön.  A  vízelvezető
árkokban  összegyűlt  csapadékvíz  elvezetésénél
alapvetően  fontos  az  átereszek  teljes
akadálymentessége.  Ellenkező  esetben  egy-egy
vízelvezető árokszakasz akár ki is önthet, mivel a
víz  elfolyását  az  eltömődött,  kellően  ki  nem
tisztított átereszek gátolják. Ezért nagyon fontos,
hogy a  kitisztításuk  rendszeres  legyen,  és  a  víz
lefolyása  után  rövid  időn  belül  a  hordaléktól  is
meg  kell  szabadítani  a  sokszor  elég  szűk
áteresznyílásokat  és  a  környéküket.  A meglevő
árkokat - legyenek azok szikkasztó- vagy elvezető
célúak  -,  betemetni  tilos!  Az  átereszek
járófelületeinek  épsége,  balesetmentessége  is
lényeges,  amire  ugyancsak  az  ingatlan
tulajdonosának, illetve használójának kell gondot
viselnie.  Az  ingatlanok  előtti  közterületek
törvényben  előírt  módon  való  rendszeres
karbantartása  és  gondozása  jó  értelembe  vett
közügy,  amit  minden  ingatlantulajdonosnak  be
kell (kellene) tartania! Ez azonban nem mindenhol
érvényesül megfelelően, sokan az önkormányzatra
várnak,  de  az  önkormányzat  erre  megfelelő
kapacitással nem rendelkezik.   Ezúton is kérünk
minden  ingatlantulajdonost  a  fent  leírtak
betartására  azért,  hogy  az  önkormányzatnak  ne
kelljen drasztikus lépéseket (bírság) tenni.

                     Balatonrendes Önkormányzata



                  Az első félév rendezvényei 

A szokásoknak  megfelelően  az  idei  évet  falusi
disznóvágással  kezdtük.  Február  15-én  pénteken
megtörtént  a  feldolgozás,  február  16-án
szombaton  délután  kettő  órakor  disznótoros
ebédre  vártuk  a  balatonrendesieket
Rendezvényünkön Fenyvesi Zoltán országgyűlési
képviselőt is köszönthettük. Jó hangulatban telt az
ebéd.  Március  15-én  ünnepi  megemlékezésre
vártuk  az  érdeklődőket,  ahol  Kalmár  János
történész, balatonrendesi ingatlantulajdonos tartott
előadást.  Az előadást követően füstölt kolbásszal
és szalonnával vendégeltük meg a résztvevőket. A
Húsvét  Hétfői  Játékokon  az  idei  évben  is  szép
számú gyermeksereg vett részt. A félévet falunapi
rendezvényünk  zárta,  mely  során  pénteken  a
gulyásfőző versenyen négy csapat  indult.  Este  a
Tapolcai  Musical  Színpad  szórakoztatta  a
közönséget,  szombaton  a  Hemo  Winner
Versenytánc  Egyesület  veszprémi  táncosai
kápráztatták el a nézőket, majd „Bruti” stand-up
humorista  feledtette  el  a  hétköznapi  gondokat.
Mindkettő estét zenés mulatság zárta. 

Szüretbúcsúztató fesztivál

Balatonrendes  Község  Önkormányzat  sok
szeretettel  várja  a  balatonrendesi  lakókat,
üdülőtulajdonosokat  szeptember  28-án  14  órai
kezdettel  a  hagyományos  szüreti  felvonulásra.
Előre  is  köszönjük  minden  kedves
balatonrendesinek  fáradozását,  ha  a  felvonulás
résztvevőit vendégül látják. 

NABE hírek és beszámoló egyesületünkről

Szeretettel köszöntöm a NŐK A BALATONÉRT
EGYESÜLET BALATONRENDESI

CSOPORTJA nevében  a Rendesi 
Lapok olvasóit!!!

Örömteli  hír  egyesületünk  életében,  hogy nyolc
fővel gyarapodott taglétszámunk, így már 28 főt
számlálunk  sorainkban.  Jelzem,  hogy
egyesületünk  ez  évtől  férfiak  jelentkezését  is
elfogadja,  sőt  várja.
A 2019-es  évben  a  KOCSONYA KAVALKÁD
volt  első  nagyszabású  rendezvényünk.  Kalász
Piroska jól bevált receptje szerint főztük idén is a
kocsonyát  100  főre.  Telt  házas  rendezvényünk
sikere  sokak  munkáját  dicsérte.  
Köszönet  Hegyi  Évának,  aki  élő  virágokból

készített  csodálatos  asztaldíszeket  erre  az
alkalomra.  Köszönet  unokáinknak,  akik
műsorukkal  emelték  az est  hangulatát.  Köszönet
minden támogatónknak és az Önkormányzatnak a
helyszín  és  az  infrastruktúra  biztosításáért.
Kedves  meghívásnak  tettünk  eleget  márciusban,
amikor  az  Ábrahámhegyi  Csoport  „SÜTI  
PARTY „-ra invitált bennünket recept cserével és
kóstolóval.

Jelentkeztünk  a  március  23-án  megrendezett
országos  „TE  SZEDD„ szemétszedési  akcióra
lelkes pálköveiekkel  karöltve.  Átfésültük a falu
utcáit, a Strand utcát, a 71-es út mindkét oldalát és
a temetőt. Összesen 24 zsák szemetet gyűjtöttünk
a 20 fős csapattal, akik között 4 évestől a nyolcvan
évesig  minden  korosztály  képviseltette  magát.  
A  VÍZ  NAPI  BALCSI  PARTY-t idén  az
Ábrahámhegyi  és  a  Badacsonytomaji   NABE
Csoporttal  együtt  tartottuk  az  ábrahámhegyi
strandon.  A Balatont  megkoszorúztuk,  de  gyász
szalagokat kötöttünk szép virágkoszorúinkra. Így
búcsúztunk  azoktól  a   vizes  élőhelyektől,
amelyeket több helyen a tó partján építkezésekre
hivatkozva  dúltak  fel,  dózeroltak  el  több  száz
méteres szakaszon.  Ezen a napon nyitottuk meg a
Balatonrendesi  Kultúrházban  Fekete  Emese
pálkövei  festő  és  grafikus  művésznő  kiállítását
„Vizes  történetek” címmel.  Két  hétig  lehetett
megtekinteni  különlegesen  szép  festményeit,
melyeket  a  Balaton  inspirált.
Jó  kapcsolatot  ápolunk  más  települések
tagszervezeteivel  is.  Így  kirándulhattunk  tavaly
ősszel  az  Ábrahámhegyi  Csoporttal  a  szlovéniai
Lévára,  a  Dabronaki  Orchidea  Parkba  és
Szalafőre.  Idén  tavasszal  a  Badacsonytomaji
Csoport  vendégszeretetét  élvezve  Somló  hegyi
kirándulásra kaptunk meghívást. Sikerült tagjaink
számára az egységes megjelenés érdekében egyen
pólót  csináltatni,  melyre  rákerült  csoportunk
emblémája.  Részt vettünk a NABE nagy központi
rendezvényén,  a  ZÖLD  FESZTIVÁLON.  Idén
június 2-án Zamárdiban került megrendezésre az
egész  napos  rendezvény.  Csoportunk a  VÍZ Bár
üzemeltetését  vállalta,  melyet  vízkóstolással
kötöttünk  össze.  Mi  is,  de  a  látogatók  is  jól
szórakoztak  Idén, a FALU NAP sikeréhez  lángos
sütésével  járultunk hozzá.  Köszönet  asszonyaink
fáradozásáért! Köszönjük Polgármester Úrnak, és



a  képviselőtestületnek,  hogy  idén  is  támogatta
Egyesületünket 50000,- Ft-tal. Bízom benne, hogy
a jövőben  is  élvezhetjük  az  Önkormányzat  és  a
falu  lakóinak  támogatását,  összefogását
Balatonrendes fejlődése érdekében. Megragadom
az  alkalmat,  hogy  a  2019.  augusztus  19-re
tervezett  NYÁR  BÚCSÚZTATÓ  családi
délutánunkra felhívjam a Kedves Rendesi Lakók
és  Nyaralók  figyelmét!   Ennek  időpontját  s  a
programot  szórólapokon,  a  falu  honlapján   és  a
hirdetőtáblán tesszük közzé.

                       Schöck Ferencné Aranka
                NABE Balatonrendesi Csoport vezetője

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


