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ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
a Szent Mihály-dombon
A közös térségi adventi koszorún a
negyedik gyertyát
2016. december 18-án, vasárnap
16.00 órakor
gyújtják meg a települések polgármesterei.
15.00 órakor koncert a kápolnában.
Szeretettel várjuk Önt és családját is!
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Az elmúlt negyven évre emlékeztek

PROGRAMAJÁNLÓ
December 17. szombat 16-18

KARÁCSONYVÁRÓ
JÁTSZÓHÁZ

December 22. csütörtök 17.00
Negyvenedik születésnapját ünnepelte 2016-ban a Balatongyöröki
Kézimunkaszakkör. 1976-ban Nőklub néven hívták életre az akkori
lelkes fiatalasszonyok, hogy kellemes társaságban, aktívan töltsék el a
szabad délutánokat. Abban az időben még hatalmas divatja volt a kézimunkának, ennek megfelelően hímeztek, kötöttek, horgoltak is eleget
a kézimunkaszakkör tagjai, majd a
későbbiekben a szövéssel is megpróbálkoztak. Az alkotó tevékenység mellett hamar bekapcsolódtak a
falu társadalmi és kulturális életébe,
az elkészült terítőket, szőnyegeket,
falvédőket mindig nyár elején mutatták be egy kiállítás keretében.
A 2000-es évek közepén pár év szünet után – sokan megbetegedtek,
meghaltak az egykori tagok közül –
Király Lászlóné vette át a Balatongyöröki Hölgyklubra keresztelt közösség vezetését.
Az ünnepi összejövetelen is Király
Lászlóné Hermin köszöntötte a jelen
lévő egykori klubvezetőket – Mikola Gézánét és Mikola Gyulánét.
Változtak az idők, már nem kézimunkázással töltik idejüket a nyugdíjas hölgyek, de ami nem változott,
hogy továbbra is aktív részesei a falu életének.

FALUKARÁCSONY

2017. január 1. vasárnap 14.00

ÚJÉVI
PEZSGŐS TÚRA

Találkozunk a Kisfaludy utca végén

2017. január 7. szombat 16-18

VARÁZSHANGOK

A születésnapi torta felszelése

Balatongyöröki Hírlevél

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
2017. január 12. csütörtök 14.00

TÁRSAS-KÖR

A Festetics kastély könyvtára
A kastély könyvtárának
megtekintése Keszthelyen.
2017. január 17. péntek 17.00
„Az én Balatongyörököm”
Fotókiállítás megnyitója
Klubvezetők

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Jóga (Végh Gyöngyi)
Hétfő 18.00-20.00

Zumba (Barcza Timi)
Kedd 18.30-19.30

Aerobik (Polgár Andi)
Péntek 18.30-19.30
Mikola Gyuláné emlékezik

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.

Pingpongozási lehetőség
Minden hónap 1. és 3. csütörtökén
16-18 óra között
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár
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Karácsonyi vers ...
Szent-Gály Kata: Fény és vallomás

Mit olvassak?
Julia Heaberlin: Véres margaréták
A 16 éves Tessára egy texasi margarétamezőn találnak rá – egy
félig kiásott sírban fekszik félholtan egy halott lány mellett. Semmire nem emlékszik a történtekből, a média pedig hamarosan már
úgy emlegeti, mint az egyetlen életben maradt Margarétát – mert
a kegyetlen sorozatgyilkos minden áldozatát egy nagy margarétamezőn ássa el. Tessa megtalálása után elfogják a tettest. Vagy
mégsem ő volt? 18 évvel a brutális gyilkosságok után egy csapat
elszánt ügyvéd újra felkarolja az ügyet és arra kérik Tessát, hogy
vesse alá magát a hipnózisnak, hátha felszínre kerülnek az emlékei. Azonban Tessa fájdalmas titkot rejteget: valaki évek óta margarétákat ültet a kertjébe… Vajon az igazi gyilkos űz kegyetlen
játékot vele?
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya
1760-ban Zsófia, az utolsó bécsi boszorkány lánya szomorúan
fogadja a Habsburg-trónörökös, József főherceg közelgő házasságának hírét. A lány titokban már évek óta szerelmes Mária Terézia elsőszülött fiába, ezért úgy érzi az esküvő napján muszáj valahogy felhívnia magára a herceg figyelmét. De sajnos nem József
főherceg, hanem egy másik ifjú szeme akad meg rajta: a daliás
Kolosy Károly, a királynő testőrségének tagja még párbajozik is
érte. Zsófia története Párizsban folytatódik, ahol a sorsa akarata
ellenére is összekapcsolódik a Habsburgokéval, sőt még Marie
Antionette-ével is. Az uralkodó bizalmasai között van Zsófia is,
aki hiába próbál kívülálló maradni, az események őt is magukkal
sodorják, és hamarosan már a saját és családtagjai életéért kell
küzdenie.
Nyáry Krisztián: Festői szerelmek
Az Így szerettek ők, az Igazi hősök és a Merész magyarok kötetek
után Nyáry Krisztián híres magyar festőink szerelmi életét vette
górcső alá. Hogyan éltek a festők, kiket láthatunk a vásznakon,
kik voltak azok, akiket modellként soha nem örökített meg a festő, de életére mégis nagy hatással voltak? Mennyi féle szerelem
létezik? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a szerző új kötetéből.
Kedvcsinálóként néhány érdekesség a könyvből:
Munkácsy Mihály felesége, Cécile Papier a világ első női festészeti menedzsere volt, aki gondosan megtervezte férje szereplését
a társasági eseményeken. Rippl-Rónai József 37 évvel fiatalabb
modellje, Bányai Zorka egyben a festő utolsó szerelme is volt.
Egry József katonakórházi ápolónője elhagyta ezredes férjét,
hogy hozzámehessen a közkatonaként szolgáló, szegény, tüdőbeteg festőhöz. Szinyei-Merse Pált gyermekeik halála után elhagyta
felesége, a Lilaruhás nő modellje.

Hogyha egy templom, egy ház vagy bármi más
homályba merült emlékeket idézne fel benned,
szelíd Karácsonyt, imákat, békességet,
és rájönnél, hogy valamit hiszel még,
csak már nem tudod mit,
és nem tudod hogyan,
mi akadálya lenne, ha világosságot kérnél,
mint gyermek kér villanyt sötét szobában,
vagy csak egyszerűen, összekulcsolt kézzel,
hangtalan szavakkal felnéznél az égre:
Isten segíts, hogy megtaláljalak!

A Bertha Bulcsu Művelődési Ház
2016. december 23. – 2017. január 8.
között ZÁRVA tart.
Nyitás: 2017. január 9-én, hétfőn.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Szent Glória Temetkezési Kft
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás, Csillag út 11-be költöztünk át.
Nyitva: H-P 08.00-16.00
Éjjel-nappal hívható:

06 20 9230 769
06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 85.000 Ft-tól
Koporsós temetés: 130.000 Ft-tól
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu
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Közmeghallgatás
Biró Róbert polgármester a lakossági észrevételek és hozzászólások
előtt beszámolt az önkor mányzat
gazdálkodásáról, szót ejtett a beruházásokról, a folyamatban lévő és a
közelmúltban megvalósult pályázatokról, az önkormányzat jövőbeni
terveiről, majd az év közben bekövetkezett fontosabb változásokról.
A gazdálkodással kapcsolatban
elmondta, hogy egyre inkább saját
forrásra van hagyatkozva az önkormányzat, a működésre biztosított
állami hozzájárulás folyamatosan
csökken. Az állami finanszírozás
csökkenésének következtében 5 év
után a helyi adórendelet módosítására volt szükség. Az előzetes adatok
alapján az adóbevételek a módosítás
következtében 20 millió forinttal
növekedtek. A cél az volt a rendelet
megalkotásakor, hogy arányosabb
legyen a közteherviselés, a lakosság
valamilyen formában járuljon hozzá
a község bevételéhez. Tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a jövő évi költségvetési törvény szerint csökken az
idegenforgalmi adóbevételek minden forintja után korábban járó 1,55
forintos állami támogatás 55 fillérrel, ami Balatongyörök esetében közel 15 milliós bevételkiesést jelent.
A beruházások kapcsán elmondta,
hogy a Petőfi utca felújítása áprilisban kezdődött.
A utca felújításának előfeltétele volt
az ivóvíz vezeték rekonstrukciója,
valamint megtörtént a járdaépítés, az
utca kiszélesítése, illetve a közvilágítás korszerűsítése is.
A 71-es számú főút megerősítésével
kapcsolatban elmondta, hogy a munkálat már 2014-ben elkezdődött, akkor a Szépkilátótól a megyehatárig
történt felújítás, az idei évben pedig
a Vonyarcvashegyig tartó szakasz
került megerősítésre. A beruházás a
napokban fejeződött be. A következő két évben egészen Keszthelyig
megújul majd az útpálya szerkezete.
Évek óta visszatérő probléma volt a
Szépkilátó – Ifjúsági Tábor lejáratának állapota. Az utca aszfaltozása
megtörtént az idei évben, a beruházást az önkormányzat finanszírozta.

A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg két pályázat
van elbírálás alatt. Az egyik a Kossuth utca 16. szám alatt lévő közösségi épületek felújítása, energetikai
korszerűsítése, a másik az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása.
Az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok
részére kiírt pályázati forrásból az
Eötvös utcának a Petőfi utcától a
Kisfaludy utcáig tartó szakaszát szeretné felújíttatni az önkormányzat. A
benyújtott támogatási igényünk 20
millió forint.
A külterületek csatornázása kapcsán
elmondta, hogy a Magyar Közlönyben februárban megjelent kormányhatározat szerint Balatongyörök
Község Önkormányzata nevesítésre
került a KEHOP-2.2.2. pályázati
felhívásban, Balatongyörök Község
szennyvízelvezetése jogcímen, egyebekben önkormányzatunknak fejlesztési kötelezettsége is van e téren.
Jelenleg a jogszabályok és a pályázati kiírás ellentmond egymásnak,
ugyanis a kiírás szerint a pályázat a
külterületi részek csatornázását nem
támogatja, csak akkor, ha az érintett
területrészek belterületbe vonásra
kerülnek a fenntartási időszak végére, amit viszont a Balaton-törvény
nem enged. Az ellentmondó jogszabályi háttér és pályázati kiírás feloldása érdekében több ízben folytattunk már tárgyalásokat, az egyeztetések jelenleg is zajlanak.
Biró Róbert polgármester ezután
az önkormányzat terveivel folytatta beszámolóját. Hangsúlyozta a 71es számú főúton járda elkészítésének
fontosságát, ahol a járdaépítés mellett a teljes csatornaelvezetést is meg
kellene oldani. A szakaszon a közvilágítás sem megfelelő, a hatóság így
nem engedi megépíteni a járdát. A
2008-ban elkészült járdaterveket
felül kell vizsgálni, talán 2017 tavaszára elkészülnek a javított tervek.
Mivel ennek a fejlesztésnek is hatalmas költsége van, az önkormányzatnak forrást kell keresnie rá.
A strandi sétány a gyermekmedencéig elkészült, a strandon keresztülve-

zető sétány utolsó szakaszának térburkolására is sort kerül. Célja, hogy
a sétány a teniszpályáig elvezessen.
Elmondta, hogy a Magyarországi
Kerékpáros Szövetség megkereste az
önkormányzatot, hogy szeretne egy
úgynevezett. „Strandolj és parkolj”
pontot létrehozni a strandon a turisztikai szolgáltatásfejlesztési pályázatok keretében, amelynek a beadására
ez a szervezet jogosult. A kerékpárosok biztonságos megállóhelyet kapnának zárható tárolóval, egész éven
át üzemelő vizesblokkokkal, pihenővel, melegedővel, kényelmes strandi
beléptetővel.
Kiemelte, hogy térfigyelő rendszer
telepítését tervezi az önkormányzat.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy
egy-egy lakossági kezdeményezésre
Bertha Bulcsu szobor felállításra és
Gróf Széchenyi Zsigmond emlékhely kialakítására kerül sor a jövő
évben.
A Képviselő-testület döntése értelmében a jövő évben elkezdődik a
település Rendezési Tervének teljes
felülvizsgálata is.
A jövőbeni tervek ismertetése után
Biró Róbert polgármester szót ejtett
az év közben végbement fontosabb
változásokról. A hulladékszállítással
kapcsolatban elmondta, hogy a közszolgáltatási rendszer átalakulásával
a hulladékszállítás számlázását a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi.
A szolgáltatást változatlanul a
Zalaispa Zrt. végzi, a számlázással
kapcsolatos ügyek kerültek az
NHKV Zrt-hez. A településen fontos
cél a szelektív szigetek felszámolása,
ez jelenleg folyamatban van. A négy
hulladékgyűjtő sziget közül egy maradna, a boltnál. A jövő évtől a háztól való szelektív hulladékszállítás a
terveink szerint kéthetente történne.
Biró Róbert polgármester elmondta,
hogy módosította a képviselőtestület a szociális ellátásokról és
azok igénybevételéről szóló 4/2015.
(II.27.) önkormányzati rendeletét.
Tájékoztatást adott arról, hogy az
óvodakezdési támogatás köre bővült,
10.000 forint összegű támogatást
kap az összes balatongyöröki lakó-
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hellyel és a balatongyöröki óvodába
járó óvodás. A házi segítségnyújtás
térítési díjához 30% hozzájárulást
kapnak a rászorulók, jövedelemhatártól függően. Új támogatási formaként jelent meg a tűzifa támogatás.
Ez a támogatási forma szintén kérelemre adható, jövedelemvizsgálat
van, viszont vagyoni helyzet vizsgálata nincs.
Közérdekű információként elmondta, hogy közös hivatal alkalmazotti
állományában változás történt. Mivel Bán Orsolya gyermeket vár,
2016 augusztusában Merenics Zsófia adóügyes ügyintéző felvétele
történt meg.
Kiemelte, hogy 2016 év elején új
rendeletként fogadta el a Képviselőtestület a településképi véleményezésről és a településképi kötelezésről szóló rendeleteket. A cél az
olyan épületek megjelenésének megakadályozása, amelyek nem illenek
a község utcavilágába.

Pozitívumként elmondta, hogy július
1-től a Kossuth utca üzemeltetési
joga átkerült az önkormányzathoz.
Majd hozzátette, hogy az önkormányzat 1993-ban saját költségből
kezdeményezte és végezte el a járdaés útfelújítást az utcában, és a régi
jegyzőkönyvek szerint ez az önkormányzat tulajdonába kellett volna,
hogy kerüljön, mindig úgy kezelte
az önkormányzat azt a területet,
mintha a tulajdonában lenne. Most a
helyzet rendeződött.
Tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a
Becehegyi piac területét megvásárolta az önkormányzat, így lebontásra kerültek a rendezetlen építmények, a terület rendbetartását az önkormányzat elvégzi. Az ingatlanon
parkot, illetve parkolóhelyet szeretnénk kialakítani.
Elmondta, hogy a jövő évben a Képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 8/2007. (X. 29.) önkormányzati rendeletét felül fogja vizsgálni. Ennek oka, hogy a közvagyonnal sokan úgy bánnak, mintha a
sajátjuk lenne. Ezzel nincs is probléma egészen addig, míg mások elől el
nem zárják, és ki nem helyeznek
engedély nélkül közterületre táblákat. Ennek megszüntetését nagyon
fontosnak tartja.

Elmondta, hogy a tavalyi évben vevőre talált a körforgalomnál lévő
félbehagyott építmény. Az építési
munkálatok jól haladnak, családi ház
és panzió készül.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a
Balatongyörök Községi standot a
Kék Hullám Zászló strandminősítésen ismét 3 csillaggal jutalmazta a
Balatoni Szövetség. Majd hozzátette, mivel a strand mindig is le volt
maradva Keszthelytől Balatongyörökig tartó strandszakaszon a jegyárakat illetően, így szükség volt 15 %os belépőjegyár emelésre. Ez azt
jelenti, hogy a korábbi 600 Ft-os
felnőtt napijegy 700 Ft-os árra emelkedett. Kiemelte, hogy a West Balaton kártya kiváltásával a továbbiakban is akár 40 %-os kedvezményt
lehet elérni.
A Balatontipp.hu legjobb strandjának 2015. évben Balatongyörök
Községi strandot választották meg
az olvasók. 2016-ban is első helyen
végzett volna, de az eredményt a
kiíró döntése alapján nem hirdették
ki.
A községben lezajlott régészeti feltárásokról beszélt a továbbiakban.
Elmondta, hogy a golfpálya melletti
kerékpárút építéskor érdekes régészeti pontot jeleztek a szakemberek.
A golfpálya tulajdonosa megengedte, hogy régészeti kutatásokat végezzen az önkormányzat, így a Balatoni
Múzeumot megbízási szerződéssel
felkértük régészeti kutatásra. A leletekről régészeti feltárási anyag készül majd.
Átadta a szót a hallgatóságnak. Kérte, akinek észrevétele, javaslata van,
jelezze azt.
Bujtor György a 71-es számú főút
feletti járda elkészültéről érdeklődött. Véleménye szerint az úttest
megerősítésével nagy munkálatok
zajlottak a 71-es számú főúton, célszerű lett volna a járdát is most
megcsinálni.

Biró Róbert polgármester elmondta, hogy a járda elkészítése közel
200 millió forint lenne, amire az
önkormányzatnak nincs saját forrása. A járdaépítéshez meg kellett volna szélesíteni még az utat, ami több
tízmilliós tétel. További költség a
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közvilágítás kialakítása is, a vízelvezetés problémáját is szükséges megoldani, vízjogi engedély kell a létesítéshez. Forrást kell találni. Mindenképpen szeretné az önkormányzat
megvalósítani a beruházást.
Bujtor György elmondta továbbá,
hogy a standon két alkalommal került megrendezésre bojlis horgászverseny. Tudomása van róla, hogy
több település önkormányzata nem
járult hozzá ilyen jellegű versenyhez, de van rá példa, hogy egy önkormányzat 300.000 forintot kért a
területhasználatért. Az elvekkel van
a baja. Véleménye szerint hagyni
kell a kisembereket, a balatongyöröki lakosokat és nyaraló tulajdonosokat is horgászni. Felhívta a figyelmet arra, hogy 3 éve elhangzott egy
ígéret, miszerint a horgásztanyánál a
sója melletti kis terület rendezve
lesz. Kéri, hogy ne maradjon ilyen
sáringoványos, hanem rendelkezzen
szegéllyel, és legyen lekavicsozva.
Biró Róbert polgármester a bojlis
horgászversennyel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat nem
kért területhasználati díjat a szervezőktől. Úgy érzi, hogy ez a verseny
népszerűsítette Balatongyörök községet, reklámfilmben szerepelt a
település, a versenyeknek marketing
értékük volt.
A strandon történő horgászat mindig
is probléma volt. Megosztó a vélemény a testület tagjai között is, hiszen valaki engedné szezon után a
horgászatot, valaki elzárkózna tőle.
Somogyi Lajos Zsölleháti dűlőn
élő lakos a következő témákban tette
fel kérdéseit, hozzászólásait:
Elmondta, hogy jónak találja polgármester úr előadását. A képviselőtestület jól dolgozott, eredményes
esztendőt zárt az önkormányzat. A
képviselő-testület képviseli a lakosságot, kéri, hogy elsősorban állandó
lakosokat képviselje, majd hozzátette, hogy az előző testület munkája
hatott az utódokra is. Korábban harcok voltak a testület és a lakók között, ami most nincs, ezért köszönetét fejezte ki. Már többször is jelezte, hogy a Zsölleháton az áramellátás miatt problémák voltak, de ez
megoldódott. Nagy feszültségingadozások voltak. Felsorolta a problé-

6
mákat: ígérte az előző testület az
utcakép javítását, hogy a vezetékek
ne összevissza, külön oszlopra kerüljenek. Ennek ellenére a Zsölleháti
dűlőn több légvezeték lett, a lámpatestek a legszerencsétlenebbül vannak elhelyezve, az útkereszteződések nincsenek megvilágítva pl. a
Kertvilág mellett. Örül, hogy a rendezési terv felülvizsgálata előtérbe
került, körültekintőbben kellene azt
elvégezni, és a Zsölleháti lakórészre
fokozott figyelmet szentelni. A rendezési terv szerinti telekkialakítások
ezen a területen nem reálisak és életszerűek. Elmondta, hogy szükséges
lenne a külterületet is tisztán tartani,
a fű nyírásával nem foglalkozik senki. A parlagfű lekaszálására fokozott
figyelmet kért. A szeméttárolókkal
és a környékük rendezetlenségével
kapcsolatban elmondta, hogy valóban nem tudjuk használni a szelektív
hulladékszigeteket. Kérte továbbá,
hogy a község központjánál lévő
buszforduló rendezettségére szenteljen nagyobb figyelmet az önkormányzat.
Biró Róbert polgármester az elhangzott hozzászólásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy a legtöbb
megállapítással egyet tud érteni. A
villanyvezetékek és -oszlopok ügyével kapcsolatban megállapodás született az E.on és a Telekom között,
amit a szolgáltatók nem hajtottak
végre.
A közműkiváltás, a rendezési terv
módosítása és területleadás kérdéskörével kapcsolatosan kiemelte,
hogy egyetért a lakosság véleményével. A lakosok részéről megvan az
igény, hogy kényelmesen közlekedjenek, több területen szélesítés valósul meg, máshol korrekcióval oldódnának meg a problémák, ahol pedig
még nincs épület és közműszolgáltatás, ott területleadás történne. Egyetért azzal, hogy a rendezési terv felülvizsgálatánál a kialakult állapotot
lenne szükséges figyelembe venni.
A külterületi ingatlanok gyommentesítési ügyében elmondta, hogy a hivatalnak csak a belterületen van jogosítványa intézkedni.
A buszfordulóval kapcsolatban kiemelte, hogy a Közlekedési Központ
nem fizet a megálló rendbetételére,
az önkormányzatnak kell létrehozni
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és fenntartani a buszfordulókat,
megállókat. A terület közös tulajdonban van, megosztása folyamatban van. További probléma a vízelvezetés is, aminek megoldására
szakember bevonására lesz szükség.

újítás kb. 40-60 millió forint lenne
az előzetes becslések alapján. A beruházást kizárólag pályázati forrásból tudná finanszírozni az önkormányzat, saját erőből csak kisebb
karbantartásokat lehet elvégezni.

Lekics Imre a következő témákban
tette fel kérdéseit, hozzászólásait:

Régi ígéret, hogy a temetővel szemben kiemelt utca lesz. Az említett
utca kimérése és kijelölése megtörtént, azonban még nem lett megnyitva.

Megköszönte az Egyházközség nevében a templom környékének rendbetételét. Kiemelte, hogy a polgármester úr említette, hogy a Balaton
utcában a vezetékek föld alá kerülnek. Jelezte, hogy a Kábel TV vezeték még ott van, kérte, hogy ne maradjon így. Az oszlopok áthelyezésének szükségességét is megemlítette.
Megjegyezte, hogy a Temető út Vonyarcvashegy felőli része nagyon
rossz állapotban van, bár nem nagy
forgalmú út, de amikor oda van elterelve a forgalom, sokan járnak arra.
Az utat érintő közlekedésre kér megoldást.

A kövesmezői részen telekadót fizetnek az ott lakók, kéri, hogy az a rész
a temetőtől lefelé kerüljön megnyitásra, hogy ne más területén kelljen
közlekedni.
A temető szépen néz ki, van egy-két
elhagyott sír, nem sok. Kis ráfordítással meg lehetne oldani, hogy a
közmunkások azokat rendbetegyék.
A Szürkebarát utcában szükség lenne sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vagy valamiféle megoldást
találni. Hiába van ott egy 30-as sebességkorlátozó tábla, ennek ellenére sokan nem megfelelő sebességgel
közlekednek, balesetveszélyes a szakasz. Véleménye szerint egy tükör
elhelyezése megoldás lehet.
Biró Róbert polgármester válaszában elmondta, hogy a villanyoszlopok, amelyek állnak a Balaton utcában, azért vannak még ott, mert a
Kábel Tv vezetékei miatt nem lehetett hozzájuk nyúlni. Erre megoldást
kell keresni. A Kábel TV Kft-vel
kapcsolatban megragadta az alkalmat és elmondta, hogy a testület
döntött arról, hogy a Kft-t üzemeltetésre átadja egy vállalkozásnak, jelenleg az önkormányzat üzemeltetőt
keres. A Temető út kapcsán elmondta, hogy vizes a terület, a teljes fel-

A sírok rendbetételével kapcsolatban
elmondta, hogy a községgondnokkal
egyeztetni fog, véleménye szerint az
önkormányzat dolgozói meg tudják
oldani a jelzett problémát.
A Szürkebarát utcában tükör kihelyezése segítheti a közlekedést, meg
fogják vizsgálni, és amennyiben
szükséges, megrendelik a tükröt.
Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna
a következő témákban tette fel kérdéseit, hozzászólásait:

Megköszönte az önkormányzat munkáját, és a képviselő-testületből áradó nyugodtság közvetítését. Véleménye szerint a Szépkilátót is szükséges lenne jobban reklámozni. A
Szépkilátó Európa egyik legszebb
pontja, nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni a népszerűsítésére.
Problémaként jelezte, hogy a sötétben nehéz bekanyarodni az Eötvös
utcába a 71-es főútról a, közvilágítás
megoldását szorgalmazta.

A Soós-öböl lejáratánál jó lenne egy
megfelelő lépcső, hogy az idősek
tudják használni a lejárót, ez már
évek óta visszatérő probléma. A lépcső jelenlegi formájában rendkívül
balesetveszélyes.
A nyári rendezvényeken a Balaton
utcai parkolóból a síneken át közlekednek az emberek, ami életveszélyes, muszáj erre megoldást találni,
mert bár még nem történt tragédia,
sokszor nem sokon múlik.
A gyógyítás fontosságát hangsúlyozva elmondta, hogy a településen található gyógynövényeket népszerűsítésére is oda kellene figyelni.
Biró Róbert polgármester a
Szépkilátóval kapcsolatban elmondta, hogy a kilátó hasznosítására volt
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tervpályázat még évekkel ezelőtt, de egyiket sem valósította meg az önkormányzat. Véleménye szerint a rendszeres karbantartásra kell odafigyelni, a Szépkilátó természetes formájában a legszebb. A terület reklámozása
napirenden van, már több ötlet is felmerült.
A közvilágítással kapcsolatos észrevételeket kivizsgálja
az önkormányzat, az egész települést érintően. Soósöböl lejáratához geodéziai tervezés szükséges, épp a napokban mérték fel Tóth László műszaki ügyintézővel
közösen.

HATOD "Kisvendéglő"
Balatongyörök szívében immár 31 éve…

Balatongyörök, Kossuth utca 40.

A rendezvénytérnél lévő vasúti átkelővel kapcsolatban
elmondta, hogy 50-100 méteres kerítés és sövény lenne a
megoldás, jelenleg valóban életveszélyes a helyzet.
Gyógynövények népszerűsítésére és gondozására, ha
van kezdeményezés, örül neki.
Vnoncsek Gábor a következő témákban tette fel kér déseit, hozzászólásait:
Megköszönte a nyugodt képviselői munkát, a közmunkások és az állandó alkalmazottak munkáját, hiszen az ő
munkájuk nélkülözhetetlen a község fejlődése érdekében.
Elmondta, hogy a Szent István utcában lakik, és az utca
borzalmas állapotban van: a burkolat nincs rendbe téve,
vízátfolyások vannak, ennek a megoldását kéri.
A stranddal kapcsolatban elmondta, hogy a parkolási
lehetőség rossz, sokan illegálisan parkolnak a kerékpárút
mellett. Behajtási engedély helyett szezonbérletet lehetne kiállítani, ami bevételt is termelhetne az önkormányzatnak.

Info: 70/409-4355
Ünnepi nyitvatartás:
December 24. zárva
December 25-31. nyitva

Házias ételek, családias hangulat....

Biró Róbert polgármester a dolgozók nevében is
megköszönte a dicséretet. Az önkormányzat igyekszik
megtenni mindent annak érdekében, hogy a dolgozók
érezzék, hogy megbecsüljük őket. A Szent István utcával
kapcsolatban elmondta, hogy készült egy kátyúzási, javítási terv, ebben szerepel a Szent István utca is.
A strand melletti parkolással kapcsolatban elmondta,
hogy július 1-től csak behajtási engedéllyel lehet odajutni, ezt szigorúbban kellene ellenőrizni. Nem cél a fizetős
parkolók kialakítása, de egyetért abban, hogy kevés a
parkolóhely, illetve hogy sokan engedély nélkül hajtanak
a strand területére is.

Hirdessen a Balatongyöröki
Hírlevélben!
muvhaz@balatongyorok.hu
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Képviselő-testületi döntések, rendeletek
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.
november és december hónapokban
tartott soros és rendkívüli ülésein a
következő döntéseket hozta:
RENDELETEK
Telekadó
A november 29-i rendkívüli ülésen a
Képviselő-testület módosította a helyi adó rendeletét, 2017. január 01.
napi hatállyal. A módosítás szerint
a telekadó mértéke:
Az adó mértéke
a) a Helyi Építési Szabályzat szerint beépíthető és az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: OTÉK) szerint
építési teleknek minősülő telek,
vagy ha az OTÉK szerinti építési
telek kialakításának feltételei
fennállnak és az ingatlan rendelkezik közműcsatlakozási lehetőséggel (víz, szennyvízcsatorna,
villamos energia) : 20.- Ft/m2.
b) az a) pontba nem tartozó, Helyi
Építési Szabályzat szerint beépítésre szánt telek esetében: 5 Ft.
A módosítás következtében mentessé váltak a Balatongyör ök Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelete és
Szabályozási Terve szerint be nem
építhető területek.
Anyakönyvi szolgáltatások
December 8-i ülésén a Képviselőtestület megalkotta az Anyakönyvi
szolgáltatások helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletét,
amely tartalmazza az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak
összegét, a hivatali helyiségen kívül
tartandó esküvők megtartásának szabályait.
Szociális ellátások
Szintén az ülésen került módosításra
a szociális ellátások és azok igény-

bevételéről szóló önkormányzati
rendelet, melyben a Képviselőtestület a szociális tűzifa kérelem
benyújtásának kezdő- és véghatáridejét rögzítette. E szerint a kérelmeket szeptember 1.-október 31. közti időintervallumban lehet benyújtani.
A rendeletek megtalálhatóak a
www.balatongyorok.hu oldalon, illetve a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek alpontnál.
HATÁROZATOK
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
és Balatongyörök Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
november 24-i együttes ülésén tárgyalta a közösen fenntartott intézmények (Közös Hivatal, Nyitnikék
Óvoda) 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót, az intézmények költségvetésének teljesítését és költségvetésének módosítását. A Képviselőtestület, tolmácsolva a Műszaki,
Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság ülésén megfogalmazott véleményt, köszönetét fejezte ki a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az év közben
kifejtett lelkiismeretes, becsületes
munkájáért.
Szintén együttes ülés keretében, a
központi költségvetési törvény 2017.
január 1-jén hatályba lépő rendelkezésének megfelelve a Képviselőtestületek döntöttek az intézményi
gyermekétkeztetés ellátásának módjáról. A jogszabály értelmében a
jövő évtől önkormányzatunk, mint
társult önkormányzat, csak abban az
esetben jogosult a gyermekétkeztetés állami támogatására, amennyiben
a feladatot a társulás által fenntartott
költségvetési szerv útján látja el.
Ennek értelmében jövő év január
1-től az óvodai étkeztetést a Vonyarcvashegyi Főzőkonyha (ami
beintegrálódott a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvodába) útján biztosítja önkormányzatunk.
A december 8-i ülésen a Képviselőtestület elfogadta a 2017. évi belső
ellenőrzési tervet, amely szerint a
jövő évben a független belső ellenőr

két témában végez ellenőrzést önkormányzatunknál.
A Képviselő-testület jóváhagyta a
2017. évi munkatervét, ami tartalmazza a soros ülések időpontját és
napirendi pontjait. A munkaterv
megtalálható a balatongyorok.hu
weboldalon.
A testület tárgyalta a Műszaki, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2016. évi munkájáról szóló beszámolót is. A bizottság az előterjesztés készítéséig összesen 9 ülést tartott, és 119 határozatot hozott. A
bizottság a képviselő-testület elé
kerülő napirendek és előterjesztések
mindegyikét tárgyalta a testületi
ülést megelőző bizottsági ülésen. A
bizottsági ülések rendre határozatképesek voltak, azokon nem csak a
bizottsági tagok vettek részt, hanem
a képviselő-testület nem bizottsági
tagjai, a jegyző, aljegyző, Közös
Önkormányzati Hivatal napirendekben érintett dolgozói is. A bizottsági
üléseken részletesen kerültek megtárgyalásra a testület elé terjesztett
napirendek, ezáltal elősegítve a döntések megalapozottságát.
Napirendi pontként törvényben előírt kötelezettségének eleget téve,
mind a polgármester, mind a jegyző
beszámolt az átruházott hatáskörében hozott döntésekről.

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései (november
23-ig):
települési támogatás
tűzifa kérelem: 36 db
rendkívüli támogatás: 2 db
házi segítségnyújtás térítési díj
támogatás: 3 db
óvodakezdési támogatás 15 db
iskolakezdési támogatás 71 db
újszülött támogatása 4 db
50. házassági évfordulót ünneplők
támogatása 1 db
szociális étkezéssel kapcsolatos határozat 8 db
Közterület használat engedélyezési
kérelem az idei évben 36 esetben
történt, közterület bontási hozzájárulás bejelentése 22 db volt.
Az útkezelői feladatok átruházott
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hatáskörben 2015. november 04-től
tartoznak a polgármester hatáskörébe. Az idei évben összesen 40 db
közútkezelői hozzájárulási kérelem
kérelem érkezett.
A Darányi Ignác Terv keretében
beszerzett kisbusz használatának
engedélyezését a gépjár mű üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően dokumentáljuk. Az
előterjesztés készítésének időpontjáig összesen 11 kérelem érkezett az
igénybevételre.
Jegyző átruházott hatáskörben
hozott döntései (november 23-ig).
A közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet szerinti eljárások:
Az eljárás megindítása előtt minden
esetben elsőként felszólítást küld a
hivatal az érintettek részére (ezek
túlnyomó részt az ingatlanok gyommentesítésével voltak kapcsolatban,
két esetben történt állattartással kap-

csolatos magatartások miatti felszólítás). Amennyiben a felszólításban
megadott határidőig az érintettek
nem teljesítették kötelezettségüket,
ismételt helyszíni szemlén felvett
jegyzőkönyv alapján kerül megindításra az eljárás.
Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos panaszbejelentések nyomán öszszesen négy felszólítás került kiküldésre. Bejelentő ügyfél tájékoztatása szerint a felszólítás kiküldését
követően a rendeletben foglaltak
betartásra kerültek, így eljárás megindítására nem volt szükség.
A gazos területekkel kapcsolatban
általánosságban elmondható, hogy a
felszólítás határidejének letelte után
az ismételt ellenőrzés időpontjára az
érintettek eleget tettek kötelezettségüknek, mely minden esetben dokumentálásra került. Összesen 49 felszólítás került kiküldésre gyommentesítés miatt, melyből 1 ügyfél nem
teljesítette a felszólításban foglaltakat. Az ő esetében eljárás indult, és

közigazgatási bírság került kiszabásra.
Az ülésen a Képviselő-testület elfogadta a település környezeti állapotáról szóló beszámolót, amely beszámoló a www.balatongyorok.hu
weboldalon teljes terjedelemben
elérhető.
A továbbiakban egyedi kérelmek
elbírálása történt, majd zárt ülés
keretében a Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról.
A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki
Kirendeltségének dolgozói
nevében Békés, Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új
Évet Kívánok minden balatongyöröki lakosnak!

Varga Viktória
aljegyző

SÓVÁR hírei
Ádvent első vasárnapján a már hagyományos gyertyagyújtásra és koszorúszentelésre gyűltünk össze a Sóvárban. A megszokott programok mellett a keszthelyi Festetics György Zeneiskola Vonyarcvashegyi
kihelyezett tagozatán tanuló diákok hangversenyével kezdődött az ünnepség.

Györökökért Egyesület hírei
A Györökökért Egyesület a már hagyományos Mikulás ünnepségét december 6-án
16.30 órai kezdettel tartottuk a Bertha
Bulcsu Művelődési Házban. A Mikulásváró
éneklést Búzás Csaba és felesége vezette.
Egyesületünk a balatongyöröki gyerekek
rajzaiból karácsonyi köszöntőkártyákat készített, melyek megvásárlásával az egyesület által szervezett gyerekprogramokat támogatjuk. A képeslapok 5 db-os csomagban készülnek, 1.000.-Ft-os támogatói
áronlehet rendelni Marton Tamásnál a
martontamas@kie.hu emil címen.

IX. Adventi Forgatag

PEZSGŐS ÚJÉVI TÚRA
2017. január 1. (vasárnap) 14.00 óra
Jókedvű újévi túrázásra vár mindenkit a
Társas-kör első 2017. évi programján.
Úti célunk a közeli Bél Mátyás-kilátó.
Találkozunk a Kisfaludy utca végénél.
Ne felejts el pezsgőt hozni magaddal!

