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Új  arculattal
Minden  bizonnyal  meglepetést  vált  ki  a  kézben 
tartott  önkormányzati  tájékoztató.  Megváltoztatott 
fejléccel,  rövidebb  terjedelemben,  ugyanakkor 
gyakrabban  vehetik  majd  kézbe  az  olvasók   az 
Önkormányzat  tájékoztatóját   a  balatonrendesi 
életről,  a  balatonrendesi  kulturális  és  társadalmi 
eseményekről.  A  Képviselő-testület  ezen  döntését 
abból a meggondolásból hozta meg, hogy a jövőben 
aktuálisabb  hírekkel,  beszámolókkal  álljon  elő.  A 
változtatás  elsődleges  célja   az,  hogy  a 
faluközösséggel  ápolt  kapcsolatát  szorosabbá 
kovácsolja. Ennek a kapcsolatnak kölcsönösnek kell 
lenni.  A  tájékoztató  szerkesztői  szeretnék  az 
olvasókat  társ-szerkesztőnek  megnyerni, 
észrevételeiknek,  javaslatuknak  a  szűkebb  hely 
ellenére is sűrűbben tágabb helyet biztosítani. Minél 
szélesebb  körben  ismert  a   lakosság  véleménye, 
annál  nagyobb mértékben és elánnal tudják majd a 
képviselők is a határozataikban figyelembe venni a 
tárgyilagos valamint megvalósítható igényeket.
A  tervek  szerint  a „Rendesi  Élet”  minden  hónap 
közepén (egy-két napos eltéréssel) a Körjegyzőségen 
történő  nyomtatással  jelenne  meg.  Az  olvasók 
kívánságára lapunkat június és december hónapban a 
nyaraló  szezonra  és  az  éves  munka  összegezésére 
való tekintettel hat oldal terjedelemben továbbra is a 
Tapolcai  Kölcsey  Nyomda  segítségével  állítanánk 
elő.  Az  Önkormányzat  új  arculatú  tájékoztatója 
elvben hűen követi a  „Rendesi  Lapok” alapítóinak 
célkitűzéseit  és  községünk  tükre  kíván  maradni. 
…            Lezsák Mihály, képviselő

„Rózsajeggyel” jövőre is
virágzó Balatonrendes

Az eddigi szokáshoz hűen Balatonrendes utcáit a jövő-
ben  is  élő  virágok  színpompás  látványa  fogja  szépí-
teni.  A  Nők  a  Balatonért  Egyesület  (NABE)  helyi 
szervezete vállalt erre garanciát. Kalász Istvánné Elnök 
Asszony  az  augusztusi  testületi  ülés  elé  terjesztette 
csoportja  előzetes  munkaprogramját.  A  tervek 
középpontjában  egy  „Rózsajegy”  kibocsájtása  áll, 
amelynek  terjesztését  a  februári  kocsonya  főző  ver-
seny  alkalmával  szeretnének  elkezdeni.  A  befolyt 
összeget falunk virágosítására fordítanák. A közeli ter-
vek között szerepel a temető homok keresztjének tartó-
sítása  lenolajjal  még  Mindenszentek  ünnepe  előtt.  A 
keresztet  igencsak  kikezdte  az  idő  vasfoga,  porlik, 
ráférne  a  javítás.  Ezenkívül  Mindenki  Karácsonyára 
egy tartós esküvői képkiállítás megnyitása várható az 
emeleti  társalgóban.  Az   Önkormányzat  örömmel 
támogatja  a  NABE  törekvéseit,  egyúttal  számít  a 
faluközösség  széleskörű segítségére is.

Nyárutói strand-varázs

Csend honol újra a Balaton-parti strandokon. 
Mégis csalogat egy-egy sétára a kora őszi napsugár 
melege, a táj szépsége. A horizont keblének változa-
tossága a mi világunk. Élvezzük, szeressük ezt az 
évszakot is.

Elégedettek a vendégek
Szimbolikusan  szólva  kapuzárás  után  vagyunk.  A 
turizmus  szakmában  is  egy-egy  időszak  befejeztével 
mérleget készítenek a végzett munka eredményéről és 
tanulságairól.  Összesített  tapasztalatok,  számadatok 
még nincsenek. De világválság ide vagy oda, az első 
felmérések  régiónkra  nézve  sem látszanak  kedvezőt-
lennek.  A  Rendesi  Élet erről  is  tájékoztatja  majd 
olvasóit. Jelenleg érdekesebb kérdés, hogyan ítélik meg 
a helyzetet  az  új,  a  visszatérő hazai  és távoli  vendé-
geink  fogadtatásukat,  ellátásukat  az  idei  itt 
tartózkodásuk   idején?  A  nyár  folyamán  gyakran 
beszélgettünk  a  pálkövei  strand  vendégeivel  erről  a 
témáról.  Svájciak, németek, angolok, franciák, sőt még 
tengeren  túli  látogatóink  is  szinte  egyhangúan 
elégedettségüknek  adtak  kifejezést  G.M.  a  német 
Rajna-Pfalz  tartományból  megjegyezte:  „Mintha 
országukat  elkerülte  volna  a  válság.  Nincs  hiány 
semmiben:  vendégszeretet  változatlan,  a  kánikula 
elviselhető,  a  büfék  előtt  többet  kell  várni  ugyan 
palacsintára  vagy  sörre,  de  mintha  jobban  ízlene  és 
hidegebb is lenne mint korábban…” Scoty Amerikából 
oda van a csípős kolbászért és dicséri a vendéglátóipar 
kínálatait. Feltűnt neki is, akár a franciáknak, a privát 
kvártélyoknál  tapasztalható  minőségi  javulás:  egy 
kicsit  drágább,  de  tisztább  és  barátságosabb  a 
környezet.  A  hazai  vakációzóknak  mindenekelőtt 
szembetűnő a vasútállomás és környékén tapasztalható 
változás, valamint a falu fejlődését célzó egyéb előké-
szítő  munkálat.  Sz.G.  Svájcból  hazatelepedett  honfi-
társunk hálás a sorsnak, hogy itt talált újra otthonra. lez
A templom torony  felújítása tárgyában Földi István 
Plébános Úr tájékoztatása alapján, az egyház várja a 
Kulturális  Örökségvédelmi Hivatal engedélyét. 
Ezúton is köszöni az eddigi támogatásokat,  szívesen 
fogad  e cél érdekében további adományokat. 
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Beiskolázási támogatás
Becsöngettek  –  egy  új  iskolaév 
kezdődött. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan az idén is tanszer vásárlá-
si  támogatásban  részesülnek  a 
községben  állandó  lakóként 
bejelentett  és  életvitelszerűen  ott 
élő  nappali  tagozaton  tanuló 
gyermekek.  A  segély  összege 
7000 Forint, amelyből a központi 
rendelkezés  értelmében  ÁFA 
levonásra  nem kerül  sor.  Kérjük 
az  érintett  szülőket,  hogy  a 
megfelelő  iskolai  igazolások bir-
tokában minél  előbb nyújtsák be 
igényüket a Körjegyzőségen, ahol 
a járandóságot kézhez kapják.
Gördülő hulladékszállítás
A  balatonrendesi  hulladéklerakó 
bezárása óriási problémák elé ál-
lította   nemcsak a helyi  lakoso-
kat,  hanem  a  régió  valamennyi 
beszállítóját.  Az  Önkormányzat 
által  kidolgozott  megoldás  idő-
közben  kiállta  a  próbát.  A 
tapolcai  begyűjtő  vállalat 
REMONDIS   Kft.  kötelezett-
ségének eleget tesz. A házak előtt 
nem marad  sem telt  zsák  ,  sem 
kiürítetlen kuka. Egyre ritkábban 
hangzik el  kritika az új  módszer 
okozta költségnövekedés miatt is. 
Egyre többen ismerik fel, hogy  a 
Képviselő-testület ebben a válsá-
gos helyzetben a legelőnyösebb – 
mégha  átmenetinek  nevezhető  – 
megoldást   választotta.  A  hulla-
déklerakó  bezárása  okozta  bevé-
tel kiesés a község  büdzséjében 
azonban a vártnál kellemetleneb-
bül érezteti hatását. Ezt fokozzák 
a kormány megszorító intézkedé-
sei,  a  normatív  támogatások 
további csökkentése. Önkormány-
zatunk  igyekezik  elviselhetővé 
tenni az ezzel járó nehézségeket

Szociális helyzet: kielégítő
A Körjegyzőség aktuális adatai a 
balatonrendesi  szociális  helyzet-
ről: A falu 156 állandó lakói kö-
zül 4 fő regisztrált munkanélküli. 
2  személy  részesül  megfelelő 
támogatásban.  A  Képviselő-
testület  1  esetben  nyújtott 
egyszeri  támogatást  kérvénye-
zőknek.  A  szociális  segély  nem 
alamizsna.  Aki  úgy  véli,  hogy 
megilleti,  forduljon  bátran  az 
illetékes  hivatalhoz.  A  fenti 
adatokból  kitűnik:  a  szociális 
ellátottság  Balatonrendes 
községben kielégítő.

Ébredés a rémálomból
A Képviselők  Rendelettel módosították a Rendezési Tervet

Balatonrendesen újra felszabadultan, a rémálmoktól való félelem nélkül al-
hatnak az emberek.. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 28-
án tartott  nyilvános ülésén  Rendelettel módosította  azt  a  területfejlesztési 
Rendezési  Tervet,  amelyet  a  korábbi  polgármester  vezényletével  léptettek 
életbe és alkalmazása esetén beláthatatlan hátrányokkal járt volna számtalan 
tősgyökeres és a faluban megtelepedett ingatlantulajdonos számára. Az 5:1 
arányban elfogadott Rendelet közel két évig tartó, a Testületben izzó hangu-
latban  hozott  határozatok  és  azok  sorozatos  módosítása  nyomán  született 
meg. Az érthetetlen huza-vona ellenére kimondhatjuk:  A Képviselők ellen-
tétes érvelésük ellenére az eltelt időszakban egytől-egyig a polgárok érde-
keire  hivatkoztak.  Ezeket  az  érdekeket,  véleményeket  többszöri  közmeg-
hallgatás  alkalmával  is  megismerhették.  Azok érvényre  juttatásához  más-
más  utakat,  megoldási  lehetőséget  véltek  elfogadhatónak.  A  megosztott-
sághoz nem kis mértékben járult hozzá a jogszabályokban való járatlanság, 
valamint a képzett és hivatott tanácsadó(k) gyakran homályos felvilágosítása 
és a tökéletességre való törekvés vagy egyéb célú levelezése a felsőbb ható-
gokkal a Rendezési Terv ügyében. Jó lehet a módosítás mellett következe-
tesen kiálló Dr. Bíró Sándor szakértő főmérnök és Lezsák Mihály képviselő 
a nyilvánosság bevonása előtt és után a mérvadó Hatóságoktól írásban meg-
erősítést nyertek már, hogy a Rendezési Terv általuk szorgalmazott módo-
sítása  megalapozott.  Az  augusztus  végi  testületi  ülésen  félreérthetetlenül 
kijelentették,  hogy beterjesztett  javaslatuk az utolsó próbálkozás a problé- 
mák helyi  megoldására.  Ennek semmiféle költségvonzata nem terhelné az 
önkormányzatot  és  a  megoldást  tartalmazó  „rendeletalkotás” a  testület 
kizárólagos joga. A javaslat pontjai egybeesnek a község polgárainak igé-
nyével.  Azonkívül  elejét  veszi  annak,  hogy nagyravágyó  spekulánsok és 
egyéb alakok az adófizetők pénzéből, meg egyszerű honpolgárok hátrányára 
haszonlesésben  sántikáljanak.  A  RENDELET  szó  szerint  a  következőket 
tartalmazza:                12/2009. (IX. 09.) r e n d e l e t 
Balatonrendes  község  teljes  közigazgatási  területének  Helyi  Építési 
Szabályzatáról szóló 8/2005 (XII.01.) számú rendelet módosításáról
Balatonrendes  Község  Önkormányzat   Képviselő  testülete  az  1990.  évi 
LXV.tv 8. Paragrafus (1) bek. és az 1997. évi LXXVIII.  Tv. 7. Paragrafus 
(3)  bek.  kapott  felhatalmazása  alapján  a  Balatonrendes  község  teljes 
közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005. (XII.01) 
sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.  Törlésre kerülnek a szabályozási  tervlapon megjelölt valamennyi 
bel-  és  külterületi  utca-kiszabályozó  vonalai.   A  hatóságokhoz  
benyújtandó  építési  engedélyezési  ügyekben  elkerülhetetlenül  a 
meglévő kerítésvonalak veendők figyelembe.

2. Törlésre  kerülnek  a  HÉSz  5.  Paragrafus  (Lke)  kertvárosias 
lakóterület,  valamint  (Lf)  falusias  lakóterület  és  (Vt) 
településközpont  vegyes  területeknél,  a  telkek  mélységére  és 
szélességére  vonatkozó  adatok.  Kizárólag  a  négyzetméterben 
kifejezett telekméretek és a telek formátuma  a mérvadó.

3. Törlésre  kerül  a  szabályozási  tervlapon  megjelölt  illetve  kijelölt 
Balaton körüli kerékpárút gerincének balatonrendesi nyomvonala.

4. Jelen módosítással nem érintett rendelkezések változatlan formában 
és  tartalommal  Balatonrendes  község  teljes  közigazgatási 
területének  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  8/2005  (XII.01.) 
számú rendeletben hatályban maradnak

5. A rendelet 2009. szeptember 14 napján lép hatályba, azzal, hogy a 
hatályba lépést követően indított ügyben alkalmazni kell.

                                                 Lezsák Mihály, képviselő
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:A  képviselő-testület  köszönetét  fejezi  ki  mindazon 
balatonrendesi  polgártársnak,  akik  az  elmúlt  időszakban  –  akár  a 
közmeghallgatásokon, akár a nyilvános üléseken és megbeszélések során – megtették 
észrevételüket,  a  módosításra  javaslatot  tettek  és  bátorították  a  képviselőket  a 
lakosság  igényeinek  megfelelő  döntéshozatalra.  Természetesen  a  jövőben  is 
számítunk állásfoglalásukra minden a községünket érintő kérdésben.
Felelős  kiadó:  Takács  Ferenc  Polgármester;  Felelős  szerkesztő:   Lezsák 
Mihály képviselő. Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca l.


