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Szeretettel várjuk Önt és családját is!
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Fontos az idősek megbecsülése

PROGRAMAJÁNLÓ
December 18. (péntek) 17.00

FALUKARÁCSONY

(Bertha Bulcsu Művelődési Ház)
December 31. (csütörtök) 19.00 órától

Ennek a gondolatnak a jegyében
rendezi meg a balatongyöröki önkormányzat minden év novemberében
az Idősek-napi ünnepségét. Az idei
műsort a györöki óvodások versesdalos műsora nyitotta meg, akik az
előadásuk után saját kezűleg készített kis ajándékokat adtak át az időseknek. Vindornyafokról érkezett
Hág Attila polgármester és harmonikás barátaival, akik zenés-dalos műsorral készültek, melynek egyik
meglepetése egy tréfás műsorszám
volt, amelyben Herpay A ndrás
(Bandi) is közreműködött az óriás-

csecsemő szerepében. Bandi zongorajátékával ebben az évben is jelentősen hozzájárult a jó hangulathoz.
A balatongyöröki Hölgyklub tagjai
is kitettek magukért, a nyugdíjasok
himnuszát énekelték el.
Biró Róbert polgármester a műsor
végén köszöntötte a legidősebb jelenlévőket: Kormos Ferencné Klári
nénit, Gábris Ernőt és Dr. Homola
Lászlót.
Az este finom Márton-napi vacsorával zárult, amely után még többen
maradtak nótázni, énekelni.
vé

A hölgyklub tagjai már készülnek a karácsonyra

vé
Balatongyöröki Hírlevél

(Bertha Bulcsu Művelődési Ház)

2016. január 1. péntek 14.00 óra

ÚJÉVI PEZSGŐS TÚRA

Találkozunk a Kisfaludy utca végén

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Jóga (Végh Gyöngyi)
Hétfő 18.30-20.30

Hölgyklub (Kir ály Lászlónéval)
Kedd 14.00-16.00

Zumba (Barcza Timi)

Király Lászlóné vezetésével idén ősszel
folytatta összejöveteleit a balatongyöröki
Hölgyklub, melynek tagjai kedden délutánonként jönnek össze a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház nagytermében. A hölgyek sütnek-főznek, előadásokat hallgatnak, kézműves technikákat próbálnak ki,
vagy éppen adventi koszorút készítenek.
Az idősek-napi ünnepségen is szerepeltek,
s már készülnek a falukarácsonyra is egy
ünnepi dallal.

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester
Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth L u 29.,
E-mail:gyorokihirek@gmail.com Megjelenik 500 példányban.

SZILVESZTERI
BATYUS BÁL

Kedd 18.30-19.30
Péntek 18.30-19.30 - ha nincs a
nagyterenben más program
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár
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A 95 éves Gábris Ernőt köszöntöttük
Ernő bácsi nem állt meg az országhatároknál, 1938-ban egy barátjával
a frissen visszacsatolt Kárpátalját
járta be kerékpárral. Az egy hónapos
út alatt 2000 kilométert tettek meg.
„Életem legszebb útja ez volt.” –
mondta visszaemlékezve.

Idősek-napján, ünnepélyes keretek
között köszöntöttük a 95. életévét
betöltő Gábris Ernőt. Ernő bácsit
szinte mindenki ismeri Balatongyörökön, hiszen lelkes horgászként
több évtizedig jellemző figurája volt
a györöki partoknak. Ha meghallom
a nevét, egyből tiszta, szívből jövő,
széles mosolya jut eszembe, ahogy
kis fehér autójából vidáman kiinteget.
Ernő bácsival az ünnepség után pár
nappal hosszú és eseménydús életéről beszélgettünk. Büszkén mutatta
a gyermekeitől kapott albumot, amelyet a fiatalkorában vezetett naplói és
későbbi visszaemlékezései alapján
állítottak össze. Egy csintalan, élénk,
szombathelyi fiú képe jelenik meg
előttünk, aki szereti a természetet és
imád biciklizni.
„Minden vágyam az volt, hogy egyszer megtanulhassak biciklizni és bejárhassam vele az országot. Óhajom
teljesült. (Édesapámnak volt biciklije
és hamarosan megtanultam.) Még a
nyeregbe sem tudtam ülni, mikor,
egy délután elmentem a tőlünk 30 kilométerre fekvő Csepregre és vissza.
Hallatlanul büszke voltam, hogy saját erőmből ekkora utat meg tudtam
tenni. A következő évben már 30 kmes körzetben minden részt bejártam,
természetesen keréken. 14 éves voltam, amikor egy merész gondolat fogalmazódott meg bennem: elmegyek
biciklivel Pestre. Szüleim hallani
sem akartak róla. Már-már én is
kezdtem kételkedni tervem sikerében,

amikor a véletlen folytán mégis segítségemre volt (eljutottam Budapestre). Szüleim elküldtek a szomszédos Hermánba egyik ismerősünkhöz.
Őket azonban nem találtam otthon és
úgy gondoltam, délután két óra lévén
még korai lesz hazamenni. El is értem még aznap estére Zalaegerszegre. Innen másnap reggel indultam,
de nem haza, hanem a Balaton felé
és onnan négy napi kínlódás után
Budapestre. A lehető leghiányosabb
felszereléssel indultam el. Még kiskabátot sem vittem magammal, eltekintve azt, hogy egy fillérem sem
volt. Sőt útközben még a biciklim is
eltörött, és a megjavítását a szigligeti kovács jószívűségének köszönhettem. De mindezek a nehézségek nem
riasztottak vissza attól, hogy tervemet véghez ne vigyem. Még alig pihentem ki itthon az út fáradalmát,
már azon gondolkodtam, hogy jövő
nyáron hová fogok menni. Az egész
iskolaidő alatt tervezgettem. Januárban már kész volt a részletes útitervem. Egyelőre még csak a Dunántúlt
akartam bejárni. Megnyertem szüleim beleegyezését és nem volt nálam
boldogabb fiú, amikor július 6-án útnak indulhattam. A kitervezett utat
szépen megvalósítottam. A következő
évben bejártam egész Magyarországot. Győr, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, Keszthely voltak a főbb állomásaim. Ezzel
az utammal egész forradalmat csináltam barátaim körében. Sokan elhatározták, hogy jövőre ők is hasonló utat fognak megtenni.”

Majd kitört a második világháború,
behívták katonának, a 33. hegyivadászok zászlóaljnál teljesített szolgálatot tartalékos tisztként. Egy súlyos
sebesülés után a háború vége Németországban találta, ahol az amerikaiak
hadifogságába esett társaival együtt.
Jól jellemző a mostoha tábori körülményekre az alábbi részlet Ernő bácsi visszaemlékezéseiből: „Egy hét
után osztottak kenyeret. Egy 95 dekás (2 fontos) kenyeret kaptunk százan. Zsilettpengével porcióztuk ki.
Ezután kaptunk ellátmányt, elég
rendszertelenül. Így osztottak tejport,
tojásport, hasét, Nescafét, teát. Mivel konyha nem volt, ezeket meg kellett főznünk. Már akinek volt mivel!
Kenyér is több jutott, de 10 dekásnál
nagyobb fejadag sosem. Szinte ünnepnapnak számított, amikor egy
napra kaptunk egy 15x10 cm-es dobozt, melyben az ennivalón kívül volt
cigaretta, WC papír és fakanál. A
tartalom kettős papír-dobozban volt
elhelyezve. A belső doboz parafinba
mártva vízhatlanná vált. Mi a parafinréteget lekapartuk, és ebből lett a
mécsesünk.” A hadifoglyokat később továbbszállították Franciaországba, ahol Elzász-Lotaringiában
töltötték a leghosszabb időt az előzőeknél már jobb körülmények között.
1945 októberének végén érkezett haza a hadifoglyokat szállító vonattal
Kaposvárra, majd munkás évtizedek
következtek különböző élelmiszeripari cégeknél főkönyvelőként, gazdasági vezetőként. Végül az 1980-as
években a Pápai Húskombinát gazdasági igazgatójaként ment nyugdíjba Gábris Ernő, és telepedett le Balatongyörökön.

A tapolcai TV-ben Hangodi László
történész beszélgetett Ernő bácsival
második világháborús élményeiről,
melyet a youtube-on az érdeklődők
is megtekinthetnek (Minket érdekel
– közéleti magazin).
Villányi Éva

4

Balatongyöröki Hírlevél
2015 december

Polgárőr hírek
A Balatongyöröki Polgárőrség az őszi
időszakban is a megszokott rendben
folytatja járőrszolgálatait községünk
területén.
A közelmúltban központ támogatásnak
köszönhetően a szolgálati gépkocsi az új
jogszabályok
szerint
került
felmatricázásra, illetve beszereztünk egy
rendezvénypavilont. Ezeket egy közös
bográcsolás mellett mutattuk be november elején. Emellett még lehetőségünk
van ruházat beszerzésére, illetve más
eszközökre is, melyek még az idén megérkeznek.
Egy pályázat keretében a tavaszra tervezünk egy bűnmegelőzési kampányt, de
addig is a község lakossága a járőrözések, és rendezvények alkalmával találkozhat a polgárőrökkel.
Az év végéhez közeledve egyre inkább a
csapadékos (esős, havas) időjárás lesz a

jellemző és ilyenkor a közlekedés legfőbb színterein, az utakon az aktuális
időjárási viszonyok nem éppen optimális feltételeket teremtenek. Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a
gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az időszakban a
járművezetők egyik fontos felelőssége,
hogy a járművük felkészítéséről gondoskodjanak.
Az őszi-téli átállás előkészületeinél fontos a futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás, a fékrendszer és az
ablaktörlők ellenőrzése; a jégkaparó, a
jégoldó spray és a fagyálló ablakmosó
folyadék biztosítása.
Külföldi utazás előtt tájékozódjanak az
átutazó országok és a célország időjárási
viszonyairól, illetve arról, hogy azok
vezettek-e be bármilyen korlátozás,

Szent Glória Temetkezési
KFT
Gyenesdiás, Kossuth Lajos út 86.
Nyitva: H-P 08.00-tól 16.00-ig
Éjjel-nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy 06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés:
Koporsós temetés:

85.000,- Ft-tól

130.000,- Ft-tól

180.000,- Ft
270.000,- Ft

További információ temetkezésünkről az alábbi oldalon
található:

www.szentgloriatemetkezes.hu

vagy előírást (pl.: téli gumi, vagy hólánc
kötelező használata).
Kérjük, hogy a fentieken túl kiemelt
figyelmet fordítsanak a gyalogosan és
kerékpárral közlekedőkre, a csúszós
úton megnövekedett féktávolságra,
hosszabb utazás esetén takarók, melegebb ruhadarabok, vontatókötél, fagymentesítő zárolajozó, elegendő mennyiségű élelmiszer és ital meglétére, a várható út- és időjárási viszonyokról történő tájékozódásra, gyalogos, vagy kerékpáros közlekedés esetén a megfelelő
fényvisszaverő felszerelés, ruházat meglétére, amelynek biztosítása javasolt a
gépjárműben elhelyezve is a vezető és
utasai számára.
(Forrás: Zala Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság)
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Az elmúlt időszak legfontosabb képviselő-testületi döntései
Tájékoztatás Balatongyörök
Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéseiről
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
november hónapban tartott soros és
rendkívüli ülésein a következő döntéseket hozta:
Rendeletek
17/2015. (XI.30.) önkormányzati
rendeletével a Képviselő-testület
megalkotta helyi adó rendeletét,
egyúttal hatályon kívül helyezte a
11/2011. (XII.19.) önkormányzati
rendeletét.
A helyi adó rendelet az építményadó tekintetében vezet be módosítást a jelenleg hatályos szabályokhoz képest.
A helyi adóban 2016. január 01.
napjától hatályos változásokról
részletes tájékoztatást kapnak a
Tisztelt Lakosok, mind a Hírlevélben, mind pedig a hivatal által
kiküldött levél formájában.
A rendelet teljes terjedelemben az
önkormányzat honlapján
(www.balatongyorok.hu) megtekinthető.

Határozatok:
Önkormányzatunk a tavalyi évben
az adósságkonszolidációban nem
részesült önkormányzatok támogatása jogcímen benyújtott támogatási
igénye alapján 20 millió forint viszsza nem térítendő támogatást kapott,
melyből a Petőfi utca rekonstrukcióját tervezi megvalósítani. A támogatásból az utca aszfaltburkolatának
felújítása valósul meg, azonban a
beruházáshoz szükséges többek között a kijelölt szakasz tekintetében
az ivóvízvezeték rekonstrukciója is.
Ennek kivitelezőjét és műszaki ellenőrét választotta ki a képviselőtestület 2015. november 05-i rendkívüli ülésén.
231/2015. (XI. 05.) számú határo-

zatával Balatongyör ök Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Petőfi utca ivóvíz vezeték
rekonstrukció című projekt kivitelezési munkáival a beérkezett árajánlatok alapján a Horváth-Ép Kft.-t
(8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.)
bízta meg 7.214.621.- + ÁFA
(bruttó: 9.162.569.- Ft) összeggel a
2015. évi költségvetésének terhére.
A kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladataival a képviselőtestület 232/2015. (XI.05.) számú
határozatával a Veszpr émBer Kft.
-t (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/b.)
bízta meg 250.000.- + ÁFA (bruttó:
317.500 Ft) összeggel a 2015. évi
költségvetésének terhére.
234/2015. (XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatát. A HEP
kiegészült a 2013. évi elfogadás óta
rendelkezésre álló statisztikai táblázatokkal, illetve az ezen időszak
alatt történt változásokkal, módosításokkal. A község Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
(egységes szerkezetben a 2013. évben megalkotott Programmal) a település honlapján olvasható.
235/2015. (XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult a X. Jubileumi NN
Ultrabalaton futófesztivál keretében
a szervezők területfoglalási és áthaladási hozzájárulási kérelméhez. A
már több ízben eredményesen és
sikeresen megrendezett futóverseny
2016. május 28-án rajtol.
236/2015. (XI.19.) számú határozatával elutasította a Lolo Tr ade
Kft. kérelmét vízi vidámpark üzemeltetésére, mivel a vízi vidámpark
méretei okán a község strand vízfelületének jelentős részét foglalná el.
237/2015. (XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy 2016. évben is
helyszínt biztosít a községi strand
területén a Balatoni Pontyfogó Kupa
rendezvényhez. A rendezvény az

idei évben sikeres és eredményes
volt, nemzetközi szintű versenyként
a világ számos országában népszerűsítette a Balatont, így közte községünket is.
238/2015. (XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület forrást
biztosított az idei költségvetésében
az önkormányzati épület karbantartására, amely a még padlószőnyeges
helyiségek parkettázását és bútorzat
cserét foglal magában.
239/2015. (XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület Biró
Róbert polgármester részére három
havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapított meg. A képviselő-testület álláspontja szerint a
jutalom az elvégzett munka értékelésére szolgál. Az idei évben számos
elismerésben részesült településünk,
valamint sikeresen lezárultak az előző ciklusban megkezdett pályázatok
is. Új támogatási kérelmek is benyújtásra kerültek, több beruházás,
felújítás, nagyobb karbantartás valósult meg tavaly október óta.
240/2015. (XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület zárt
ülés keretében bírálta el a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. A pályázók a
testület döntéséről értesítve lettek, az
EPER rendszeren keresztül.
241/2015. (XI. 27.) számú határozatával a képviselő-testület elfogadta a Zalaszántói Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását. A módosításra a szociális és
gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokban foglalt hatáskör változások
okán volt szükség. A jövő évtől hatályos rendelkezések szerint a gyermekjóléti és családsegítési feladatok
hatáskör címzettje a közös önkormányzat székhely települése, azonban a Társulást alkotó 11 település
úgy határozott, hogy a továbbiakban
is minden település teljes jogú,
egyenrangú tagja marad a Társulásnak.
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Még egy esély!

folytatás az 5. oldalról
242/2015. (XII.27.) számú határozatával a képviselő-testület módosította a a
134/2014. (VIII. 21.) számú határozatát,
az alábbiak szerint:
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor
utcai kisfeszültségű hálózat kiváltására
és közvilágítás létesítésére a Sámavill
Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 28.)
bízza meg, 825.000.- Ft + ÁFA összegben.
243/2015. (XI.27.) számú határozatával Balatongyör ök Község Önkor mányzatának Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja a szezon előtti
hajójáratok indításának támogatásához a
Balatoni Hajózási Zrt. részére
Balatongyörök, 2015. december 03.
Varga Viktória
aljegyző
A november 6-án megtartott közmeghallgatásról a Balatongyöröki Hírlevél következő számában olvashatnak. (szerk.)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő
-testület soron következő ülésére,
melyet 2016. január 21-én,
csütörtökön 16.00 órakor tartunk.
A testületi ülések helyszíne:
Községháza emeleti kistárgyaló.

Menthetetlenül érkezik a Karácsony! Ha a közelünkben nincs esetleg
gyermek, akinek ádventi naptárat lehetne készíteni, akkor is már beharsogott mindent a „VASÁRNAP IS NYITVA” örömhíre. Igen
megvolt a „fekete péntek” és most következnek a „nyitott vasárnapok” így tényleg mindenki gondtalanul készülhet a Karácsonyra.
Emellett nem csak üzleti céllal, de a ráhangolódást segítőleg sorra
jelennek meg a nagyobb cégek karácsonyi reklámjai.
Évről, évre mindig igyekszenek a cégek valami újat, emlékezeteset
nyújtani. Bizonyára még nincs vége a bemutatóknak, de az egyik
német élelmiszer áruház lánc már biztosan az elsők között van:
Az idős nagypapa egyedül otthon tesz-vesz, eszik, és láthatólag magányos. Közben egy másik képen fiatalabbak „pörögnek” a világ
különböző pontjain, élethelyzetekben. Vágás, és a papa ismét magányosan készül otthon az ünnepi vacsorára. Ismét egy ugrás, és diákot,
orvost, tisztviselőt, fontos embereket látunk, amint a telefonjukra,
laptopjukra érkező üzenet láttán elszomorodnak, majd az egyik rokon kezében felvillan egy gyászjelentés. A következő képsoron már
az előbbi szereplők öltöznek sötét ruhába, pakolnak az autóba, szállnak fel a repülőbe. Végül a világ minden pontjáról, a nagyon fontos
dolgokat hátrahagyva megérkezik a teljes család a papa házhoz. Az
üdvözlések után belépnek a házba, ahol egy megterített asztal várja
őket, gyertyafénnyel, majd a papa belép a megdöbbent család közé
kezében a frissensülttel!
Ugyan kicsit nehezen átállva, de a család tudomásul vette, hogy kaptak még egy esélyt! Hogy az utolsót, azt nem tudhatjuk meg sem a
reklámfilmből, sem a saját életünkben. Viszont azt észrevehetjük,
hogy van még esélyünk! Bizonyára „könnyebben” azonosulunk mulandóságunkkal egy közeli családtagunk elvesztésével, vagy egy nagyobb betegségből való felgyógyulás után. Mindenesetre az Isten
napról-napra szólít, és keres csak rajtunk múlik, hogy a szívünkbe
fogadjuk-e.
A karácsonyi készülődés ismét lehetőséget ad arra, hogy egymás felé
forduljunk, az ajándékozáson keresztül továbbadjuk azt a szeretetet,
amit Jézus Krisztus ad nekünk. De emellett sokat jelentene, hogy
„rányissunk” szeretteinkre, de még többet, ha meghalljuk a kopogtatást, és mi magunk is ajtót nyitunk! Mert : Megjelent Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek. (Tit 2,11) !
Marton Tamás

Tervezett napirendi pontok:
Közös önkormányzati hivatal és a
közös intézmények költségvetésének
megtárgyalása. Az önkormányzat 2016.
évi költségvetése. A Községgondnokság beszámolója a 2015. évben végzett
munkájukról.
Az ülések nyilvánosak, azokon minden
érdeklődő részt vehet.

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház 2015. december 19 – 2016. január
3. között ZÁRVA tart. Nyitás: 2016. január 4-én, hétfőn.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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Helyi adóval kapcsolatos változások 2016. január 1-től
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, ingatlan tulajdonosokat, hogy Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2016. január 01.
napjától hatályos és alkalmazandó helyi adó rendeletét.
Az adórendelet elfogadásakor a képviselő-testület az
alábbi szempontokat vette figyelembe:

továbbra is kedvezményes adózási körben kívánja
tartani az életvitelszerűen Balatongyörökön tartózkodó lakosokat

az építményadó esetében az adómérték 2008 óta
nem növekedett, a többi adónem esetében csökkent

a környező települések adórendeleteit megvizsgálva látható, hogy az építményadó mértéke községünkben kedvező

a helyi adókról szóló 1990. C. törvény szerint az
adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele. A saját bevételként jelentkező forrásokból tud önkormányzatunk fejlesztésekre, beruházásokra, pályázati önerőre fordítani,
tehát elsődleges cél a befolyt adóbevételek visszaforgatása községünk fejlődése érdekében.
A jelenleg hatályos adórendelethez képest az alábbi
módosítások lesznek a jövő évtől:

ÉPÍTMÉNYADÓ
Változik az adó mértéke:





lakóház után 600 Ft/m2
kereskedelmi egység és szállásépület esetén:
700 Ft/m²
egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, építmény: 300 Ft/m²

Változik az adómentesség és adókedvezmény mértéke:
Korábban a Balatongyörökön állandó lakóhellyel rendelkezőknek 50 m²/fő adómentes terület járt a lakás céljára
szolgáló épületekre felső határ nélkül.
2016. január 01-től ez 30 m²/fő adómentes ter ületr e
csökken és legfeljebb a hasznos alapterület 80 %-áig
adható. Ez azt jelenti, hogy az ingatlana hasznos alapterületének minimum 20 %-a után mindenki adófizetésre
kötelezett. Az új adórendelet értelmében nem járhat teljes adómentesség egy ingatlanra sem építményadó esetében.
Az adómentességgel nem érintett terület utáni 50 %-os
adókedvezmény továbbra is érvényben lesz. Tehát a
fennmaradó adóköteles területek adómértéke 300 Ft/m².

A kedvezmény csak a következő esetben vehető igénybe: a lakóház, lakás tulajdonosa, közeli hozzátartozója,
élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja.
Életvitelszerű az ott tartózkodás azon ingatlan tekintetében :
a) ahonnan az adóalany, illetve a lakást nem adóalanyként használó természetes személy az életét szervezi,
rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul,
oda tér haza,
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,
c) amely családi élete helyszínéül szolgál,
d) a melyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz
igénybe,
e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál,
közműszolgáltatóknál.
Az életvitelszerű használatot az adóalanynak büntetőjogi
felelőssége tudatában le kell nyilatkoznia az adóhatóság
nyomtatványán.
Amennyiben az adóhatóság vitatja a lakás, lakóház rendszeres, életvitelszerű használatát, akkor az közüzemi
számlákkal (vízdíj, elektromos áram) alátámasztandó.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az
ellenőrzésnél az adóhatóság figyelemmel lehet a lakcímnyilvántartás adataira.
Az egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek esetében
(garázs, melléképületek, stb.) a korábbi 550 Ft/m² adómérték csökken 300 Ft/m²-re.

TELEKADÓ
A jelenleg hatályos rendelkezés alapján:

Az önkormányzat illetékességi területén lévő telek 10 Ft/
m2/év adókedvezményre jogosult, ha a telek tulajdonosának életvitelszerű lakóhelye Balatongyörök településen van. A Kormányhivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott állásfoglalás alapján a telekadó
tekintetében az életvitelszerű ottlakás nem értelmezhető,
ezért ezt a szabályozást módosítani volt szükséges, úgy,
hogy ne érje hátrány a jelenleg kedvezményben részesülőket.
Jövő évtől kezdődően:
Az önkormányzat illetékességi területén lévő belterületi
telek 50 % adókedvezményre jogosult, ha a telek tulajdonosa vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa, élettárs gyermeke az önkormányzat illetékességi területén építményadó fizetésre kötelezett.
A kedvezmény igénybevételére szintén szükség van egy
nyilatkozatra, mely a bevallási nyomtatványon található
meg.
Folytatás a 8. oldalon.
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Helyi adóval kapcsolatos változások 2016.
január 1-től

A polgármesteri
hivatal ünnepi munkarendje

Folytatás a 7. oldalról.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Balatongyöröki Polgármesteri Hivatal
decemberi-, ünnepek körüli nyitva tartása
az alábbiak szerint alakul:

Az iparűzési adó, idegenforgalmi adó tekintetében a jelenleg
hatályos rendelethez képest változás nem történik.
Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy december hónapban az érintett tulajdonosok, adófizetők részére bevallási nyomtatvány kerül kiküldésre, melyet kitöltve legkésőbb január 15. napjáig kell visszaküldeni a helyi adóhatósághoz. Erre egyrészt a jelenlegi adatállomány frissítése, másrészt a módosult rendelet szabályai szerinti adómegállapítás miatt van szükség. A
bevallási nyomtatványhoz mellékeljük a kitöltési útmutatót is.

December 12.
December 21-23.
December 28-30.
December 31.

8-12
8-16
8-16
8-12

A hivatal dolgozói nevében kellemes ünnepeket kívánunk!

Ezúton is Tisztelettel kérem az Ingatlantulajdonosok szíves
együttműködését a bevallási nyomtatványok hiánytalan kitöltésében és határidőre történő visszajuttatásában.
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény értelmében az adózó az adóhatóságnál
kérelmezheti a nyilvántartott adója tekintetében a részletfizetés,
fizetési halasztás engedélyezését, ha igazolja, vagy valószínűsíti,
hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos
megterhelést jelent. A kérelmet a helyi adóhatósához kell benyújtani, aki a benyújtott igazolások alapján dönt az egyedi kérelemről.
Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Györöki diák a legjobbak
között
A 2014/2015-ös tanév végén hirdette meg a
MAVIR iskolaprogramját a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Elektrotechnikai
Múzeum közreműködésével az erősáramú
elektrotechnikus tanulóknak. A program
keretében megismerkedtek a Hévízi
400/120kV-os állomással és az Elektrotechnika Múzeummal. Az első fordulóban elméleti tudásukról kellett számot adni. Ezt követően egy 3 oldalas dolgozatot írtak a következő témában: „A hazai villamosenergiatermelés és fogyasztás megoszlása és lehetséges alakulása az elkövetkező évtizedben.”
Az országos döntőbe a versenyre nevezett
51 csapatból 8 csoport került be. Prezentációt kellett készíteniük, melyben a dolgozatukat védték meg, majd az Elektrotechnika
Múzeummal kapcsolatos kérdésekre adtak
választ. Baráth Dániel, Bécsi Kristóf Kornél
és Dóczi Dávid József az országos döntőn 2
helyezést ért el.
A tanulók mindhárman 30-30 ezer Ft-os vásárlási utalványt kaptak a MAVIR-tól.
A felkészülésüket koordinálta: Szabó Valéria.

Záporoztak a nyilak a Darts versenyen

November 28-án délután tartottuk meg a már hagyományos őszi
darts-versenyt. Jó hangulatú délutánt köszönhetünk a megjelenteknek és a szervezőknek. Gyermek kategóriában családi vetélkedő
lett, melyben végül szoros küzdelemben Biró Réka legyőzte testvérét, Biró Balázst. Felnőtteknél is záporoztak a nyilak a táblára, végül a hármas döntőbe Illés A ttila, Horváth A ndrás és Tóth A ndrás
került. Közülük a kupát és a hozzá járó üveg bort Tóth A ndrás szerezte meg. Végül senki sem távozott üres kézzel, mindenkinek jutott egy-egy tábla csokoládé. Jövőre is várunk minden kedves érdeklődőt!
MP
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FELHÍVÁS EBTARTÁS SZABÁLYAINAK
BETARTÁSÁRA
A településen az utóbbi időben jelentős gondot
okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése.
Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem
sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást. A
kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból az ebeket közterületen,
mások ingatlanán hagyják kóborolni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény
„193. § (1) bekezdése szerint: 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 - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére
vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg
bevisz,
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.
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló
– esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek,
potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-,
mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.
Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját
ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.
Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás indítható és szabálysértési bírsággal sújtható.
Az eljárás lefolytatására a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala jogosult.
Kérem fentiek tudomásul vételét, és a település
nyugalma érdekében segítő együttműködésüket.
Varga Viktória
aljegyző

„Felelős lettél azért, amit megszelídítettél”
(Saint-Exupéry: A kis herceg)
Az utóbbi időben gyakran felvetődő téma a faluban történt
kutyatámadások ügye. Egyik alkalommal egy kisgyermek
és az édesanyja volt az elszenvedő, a másik alkalommal
egy kistestű kutya. Elgondolkodtató, hogy mi áll az ilyen
támadások hátterében - mert ez támadás, akár emberről,
akár másik kutyáról van szó. Gyakorló kutyatulajdonosként tudom, hogy az állatoknak törődés kell, szeretet és
fegyelem. Soha nem értettem, hogy miért tart valaki állatot, ha a minimális gondozás, törődés problémát okoz neki.
Ha nincs elég ideje, hogy foglalkozzon vele, ha nincs rá
keret, hogy orvoshoz vigye, akkor minek? Állatot tartani
felelősség. A Felsőhegyi ismerőseimnél tucat számra szaporodnak a macskák. Ősszel, a hideg beálltával mindenki
hazaköltözik – a macskák meg maradnak. Nyáron a szomszédasszonyom boldogan mutatta a kölyökmacskákat, én
csak keserűen megjegyeztem, hogy ezek az idei halálraítéltek. Persze megrökönyödött a szavaimon, de ő nem
látja, amikor betegen, soványan vonszolják magukat. Tavaly télen két elpusztult macskát találtam a hegyen a kertünkben. A macskákkal kevesebb a gond, mert az ügyesebbje fog magának valamit, vagy behízelgi magát egy
házhoz. A kutya problémásabb. Ha unatkozik, elszökik,
több a gond vele. Átérzem az idősek, gyerekek félelmét a
kóbor kutyáktól. Gyerekkoromban a Pilter villa kertjében
volt egy megtermett kutya. Sokszor kiszökött. Amikor arra
kellett mennem rettegtem, hogy nyitva van-e a kapu, vajon
az utcán kóborol-e. A gyerekeim már egyedül közlekednek a faluban, vagyis csak közlekednének, mert a kutyás
ügyek óta inkább kísérgetjük őket. Persze nem szeretnénk
elültetni bennük a félelmet, de óvatosságra intjük őket. A
felelősség minden esetben az állat tulajdonosáé. Azon túlmenően, hogy egy sérülés esetén a gazdának el kell számolnia lelkiismeretével, gondolnia kell a hatóságok részéről a felelősségre vonásra, vagy súlyos esetben kártérítési
kötelezettségre is.
VPK
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Kolbásztöltő Fesztivál Vonyarcon!

ISKOLAI HÍREK
Eötvös Károly Általános Iskola
Budapest – A Bolyai matematika
verseny országos fordulóján iskolánk 8. osztályos csapata képviselte Zala megyét az országos
versenyen, melyet a határon túl
élő magyar gyerekek számára is
meghirdettek,
a
Kárpátmedencében működő magyar iskolák számára.

November 21-én Vonyarcvashegy újra megrendezte Katalin-napi disznóvágását. Kolbásztöltő versenyt is hirdettek szokás szerint. Hamutipró csapatunk már negyedik alkalommal töltött kolbászt és időt ezen a rendezvényen, ahol a részvétel valóban sokkal fontosabb volt, mint a versenyeredmény. Pláne, hogy több egyéb eredménye is van egy ilyen alkalomnak.
Eredmény, hogy van egy jól bevezetett, népszerű, hagyományőrző, gasztronómiai megmérettetés, hogy jó hangulatban barátok összejönnek, hogy a
györöki íz is megjelent a szomszédban.
Lacink gyúrta a darált sertés testét, olyan egyedi, hatékony technikával,
amely több nézelődőt is megállásra bírt. A fényképezőg.., akarom mondani, okos, nagyon okos telefonok sűrű „suttyogásai” közepette. A fűszerezés demokratikusan zajlik és eredménye is olyan demokráciaszerű. Mindenki beleszólhat, és elégedetten „belesózhat”, aztán a végeredmény nem
biztos, (biztos nem) tetszik mindenkinek. Azonban az Élet nem habos torta, hanem egy jó nagy Kalbász!
Nem nyertünk vele helyezést, meg (csak) kicsit csípős lett, meg nem
(annyira) piros, de jóízűen elfogyasztottuk. Kolbászunk hát kiállta a puding próbáját is! Ráadásnak fogyogatott a pálinka is, enyhítendő az esővíz,
talpunk alá folyó, nedves lábszár-dermesztését. Volt süti is meg mustáros
kenyér, mert ugye türelmetlen az éhség… Mind e közben fúvós zenekarok
(egy osztrák és egy vonyarci) és harmonikások okoztak kellemes hangulatot.
Slussz poénnak délután meghallgattuk, néztük a Irigy Mirigyék celeb
paródiáit. Jót nevettünk, magunkon is, hiszen mi teremtünk a
„középszerből” – „valakit”. Hazatérve elégedetten összegeztük az élményt, majd következő programjainkról kvaterkáztunk kicsit. Gépjárműszentelés 28-án, Advent, Karácsony, Szilveszter, február 20-án Tűzoltó
bál…oda meg műsort „kell” összeraknunk.
Köszönjük! Nem unatkozunk!
Ábrahám Tamás

Gyenesdiás – A „Szép Zalában
születtem” népdaléneklési versenyen tanulóink a következő eredményeket érték el. Arany minősítés: Nagy Natália 8. o., Miklós
Rozália 2. o.. Ezüst minősítés:
Németh Lili 3. o., Bánfi-Fischer
Antónia 4. o., „Vonyarc” énekegyüttes (Nagy Natália, Lenner
Boglárka, Szöllősi Eszter, Tóth
Bíborka, Fehér Flóra, Németh Lili). Bronz minősítés: „Mandulavirág”
énekegyüttes
(BánfiFischer Antónia, Bertalan Júlia,
Németh Lili, Vastag Zsófia, Papp
Antónia, Pintér Táltos, Fóth Lola,
Miklós Rozália. Felkészítő: Bujtorné Nagy Judit, Kósáné Sz. Ágnes, Lestyán Éva, Szabóné K.
Krisztina.
Zalavár – December 2-án 12 iskola részvételével zajlott le a Sármelléki Ált. Isk. Zalavári CirillMetód Tagiskolája által rendezett
Nyelvtan-helyesírási verseny 28. osztályos tanulók számára.
Minden évfolyamra egy versenyzőt nevezhettek az iskolák, s szép
eredményt értek el iskolánk diákjai.
Eredmények: Alsó tagozat – 2. o.
Marton Dóra 4. hely, 3. o. Vastag
Zsófia 1. hely, 4. o. Szabó Luca 3.
hely. Felkészítők: Szabóné K.
Krisztina, Fődi Andrea, Pálné B.
Ibolya.
Felső tagozat – 5. o. Töttő Levente 1. hely, 6. o Szabó Gábor 2.
hely, 7. o. A ndor Boglárka 3.
hely, 8. o. Csizy Gergő 2. hely.
Felkészítő: Kósa Tamás.
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Györökökért Egyesület hírei
Az év végéhez közeledve véget ért az
egyesület bejegyzésének több mint egy
évig húzódó procedúrája. Ezzel együtt
2015-ben már csak a Mikulás ünnepség
szervezése áll előttünk. A 2016-év munkatervét egy január-februárra tervezett
közgyűlésen hagyjuk majd jóvá.

Hittan
Az általános iskolai korosztály számára evangélikus hittan oktatást tartunk a
Sóvárban
szerdánként
.30-órai kezdettel. Várjuk
az érdeklődő gyerekeket a
Sóvárban, vagy az iskolabusznál, ahonnan együtt megyünk
le.

Tappancs foglalkozások időpontjai
Mikulás ünnepség

Szeretettel hívjuk az általános iskolai korosztályos gyerekeket a következő Tappancs foglalkozásra, melyet hetedik éve
szervezünk havi rendszerességgel.
Következő alkalmunkat 2015. december 19-én, 15-17.30
között tartjuk a Sóvárban. További alkalmunk: 2016.
január 30.

Istentisztelet

Adventi csendesség a Sóvárban

A tavaly elkezdett protestáns istentiszteleteket 2015 őszétől
új rendben folytatjuk. Református lelkész szolgálatával a
hónap második vasárnapján várjuk a testvéreket 18-órai kezdettel a Sóvárba.
Külön sarkot alakítunk ki a kisgyermekek számára rajzolási
lehetőséggel, így nagy szeretettel várjuk a kisgyermekes
családokat is. Az istentisztelet teljesen nyitott, így felekezettől függetlenül várunk mindenkit, aki közösségben szeretne
Isten felé fordulni.
Alkalmaink nyitottak és ingyenesek, melyekre mindenkit
sok szeretettel Várunk!
Munkánkról bővebb információt talál a www.kie.hu,
www.sovar.hu, és a www.lutheran.hu oldalakon. Helyben
Marton Tamás ad felvilágosítást a 06 20 327 23 82-es telefonszámon.

Ádventi csendesség és Mocorgók miséje

Mocorgók miséje a Sóvárban

A már hagyományos Ádventi Csendességet november 29-én
tartottuk a Sóvárban. Ez alkalommal is a keszthelyi Festetics
György Zeneiskola Vonyarcvashegyi kihelyezett tagozatán
tanuló diákok működtek közre. A község ádventi koszorúját
Deák Ákos plébános úr áldotta meg.
Az ünnepséget követően 18-órától került sor első alkalommal a Mocorgók Miséjére, ahol a római katolikus liturgia
keretében Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész hirdette az
igét. A következő alkalmunk Deák Ákos rk. plébános igehirdetésével lesz 2015. december 20-án.

VIII. Adventi Forgatag

PEZSGŐS ÚJÉVI TÚRA
2016. január 1. (péntek) 14.00 óra
Jókedvű újévi túrázásra vár mindenkit a
Társas-kör első 2016. évi programján.
Úti célunk a közeli Bél Mátyás-kilátó.
Találkozunk a Kisfaludy utca végénél.
Ne felejts el pezsgőt hozni magaddal!

