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PROGRAMAJÁNLÓ 

Január 23. szombat 16-18 óra 

VARÁZSHANGOK  
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

 

Január 27. szerda 18.00 óra 

ENERGETIZÁLÓ  
HANGFÜRDŐ 

Az energetizáló hangfürdőn a tibeti 
hangtálak és a különleges hangszerek 
hangjai hatnak az egész testben áram-

ló életenergiára, elősegítve annak 
optimális működését. A hangok rez-
gései hozzájárulnak a harmónia, a 

belső béke megtapasztalásához, ser-
kentik a szervezet öngyógyító képes-
ségét, erősítve az immunrendszert. Ez 
a hangfürdő olyan zenei utazás, mely 

segít energiát gyűjteni hétköznapi 
feladatainkhoz.  

Matracot/polifoamot kérjük hozza-
nak magukkal! 

 

Február 17. szerda 17.00 óra 

KERTBARÁT-KLUB 

"Életelixírünk a méz" 

Méhészetről és mézről egy mé-
hésztől. Mézkóstoló, mézvásár. 

Előadó: Vajdáné Plótár Katalin, okle-
veles agrármérnök, méhész 

Jó társaságban gyorsabban múlik az idő ... 

2014 őszén Tóthné Takács Magdi 
ösztönzésére alakult meg a Társas-

kör. A résztvevők fontosnak tartották 
a szabadidő értékes és értelmes eltöl-
tését. A társaság tagjai kéthetente 
találkoznak csütörtökönként a Bertha 
Bulcsu Művelődési Házban, és öt-
órai tea mellett beszélgetnek külön-
böző témákról vagy előadásokat 
hallgatnak. Egy-egy érdekes előadás 
során komoly viták is kialakulnak, 
hiszen a vélemények a társaság sok-
színűségét tükrözően ritkán egyez-
nek.  
A klub programjában az előadások 
mellett sok-sok érdekes kirándulás  
is szerepelt a tervek között, és ez a 
Társas-kör lelkének és szervezőjé-
nek, Tóthné Takács Magdinak kö-
szönhetően nem csak terv maradt, 
meg is valósult. 
Emlékezetes volt a lesencetomaji 
családi gazdaság meglátogatása,     
ahol a kiskecskéket akár kézbe is 
lehetett venni, Dr. Brazsil József elő-
adása a borról, ahol természetesen 
kóstolás is volt, vagy a vallástörténe-
ti előadássorozat, ahol Halápi Jani 
mutatta be a nagy világvallásokat. 
Dr. Somogyi József csillagászati be-
mutatói, a közös megfigyelés szintén 
mindnyájunk számára maradandó 
élményt jelentettek. Szeretettel vár-
juk Önöket is!  

Balatongyöröki Hírlevél 
 

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. 
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Tervezett tavaszi programok 

 

január 28. csütörtök 17.00 

Kultúránk része a vallástörténet – 
Amit a pálos rendről érdemes 

tudni. 
Előadó: Halápi János       

    
február 11. csütörtök 17.00 

 2015 a fény éve volt!    
Előadó: Farkas László 

 

február 25. csütörtök 17.00 

Miért betegeskedjünk, ha élhe-
tünk egészségesen is? 

Előadó: Mörk László  

 

március 10. csütörtök 17.00   
Az önkormányzat 2016-os tervei 
előadó: Biró Róbert polgármester 

 

Március 24. csütörtök 17.00  
Húsvéti készülődés – tojáskar-
colás Csízy Istvánné Erzsikével 

A könyvtár nyitva tartása megválto-
zott az alábbiak szerint: 

Hétfő – péntek 10-12, 14-18 

Szombat zárva 
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A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági 
Testülete minden évben odaítéli  „A Balatoni 
Régió Közbiztonságáért” díjakat olyan kataszt-
rófavédelmi szakembereknek illetve rendőrök-
nek, akik a Balatont körbeölelő  Zala, Vesz-
prém vagy Somogy  megyékben teljesítenek 
szolgálatot. A 2003-ban alapított díjhoz a me-
gyei  közgyűlések biztosítják az anyagi támoga-
tást. A 2015. december 10-én Balatonfüreden 
rendezett ünnepélyes díjátadón  a hagyomá-
nyoknak megfelelően három elismerést osztott 
ki a testület, amelyeket dr. Bóka István, a Bala-
ton Fejlesztési Tanács elnöke adott át. Kassai 
Miklós rendőr főtörzszászlós – aki körzeti meg-
bízott csoportvezetőként már húsz éve teljesít 
szolgálatot Balatongyörökön és a környező tele-
püléseken – a díjazottak között volt. Kassai 
Miklós pár mondatban mesélt a díj jelentőségé-
ről.  

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én kap-
tam ezt a díjat. A Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság közbiztonsági igazgatója nevezett 
közel 160 kolléga közül, akik a Keszthelyi Rend-
őrkapitányságon dolgoznak.  

A díj egy nagyon szép, keramikus által készített 
plakettből és egy szétnyitható, dísz borítású ok-
levélből áll, valamint nettó 100.000 Ft pénzju-
talmat is adnak mellé, amit nagy örömmel for-
dítok majd a családomra. Igazán büszke vagyok 
arra, hogy ebben a komoly elismerésben része-
sülhettem a közbiztonság érdekében végzett 
munkám alapján, és remélem, hogy Balaton-
györök a továbbiakban is olyan biztonságos 
hely marad, mint napjainkban.” 

Gratulálunk! 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Ajánljuk figyelmükbe az alábbi új könyveket a könyv-
tár állományából. 
 

Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak hívnak 

A nyugdíjba küldött Ove feleslegesnek érzi magát munkája 
nélkül, egyetlen vágya maradt csak: békében meghalni. De 
még ezt sem hagyják, egymás után jönnek a segítséget kérő 
szomszédok, ismerősök, sőt még egy kóbor macska is! Hiá-
ba a szúrós modora, mégsem tudja eloszlatni a szomszéd 
kis iráni nő meg a mamlasz férje azon tévképzetét, misze-
rint ő valójában jó ember és hatalmas szíve van. De milyen 
ember is Ove? Hogyan jutott oda, ahol most van? Megindí-
tóan szép és szívszorító történet egy különleges férfiről.  
 

Tracy Brogan: Crazy Little Thing – Egy kis őrült-
ség 

Miután Sadie házassága a hűtlen férje miatt felbomlik, ösz-
szepakolja a gyerekeket és a nagynénje kis tóparti házába 
költözik a nyárra. Szigorúan férfimentes övezetet szeretne, 
de már az első napokban felfigyel a különösen jóképű 
Desmondra. Távol akarja tartani magát a férfitől, aki – 
Sadie szerint – „túl jó, hogy igaz legyen”. Vagy mégsem? 
A fiatal nő pedig hiába akarja az életét rendbe szedni és 
egyszerűbbé tenni, az mégis egyre bonyolultabb lesz. Mi 
vár Sadie-re: igaz szerelem vagy egy újabb csalódás? 

 

Giulia Enders: Bélügyek – A belek csodálatos vilá-
ga és a jó emésztés 

A bélrendszer az egyik legfontosabb szervünk, állapota 
nagyban hozzájárul immunrendszerünk egészségéhez, még-
sem szeretünk róla beszélni. Guilia Enders könnyed hang-
vételű könyvéből azonban sok hasznos és fontos informáci-
ót megtudhatunk a belek világáról. Számos tanáccsal is 
szolgál, hogy a sokakat érintő emésztési gondoknak végre 
búcsút lehessen inteni. 
 

Andy Weir: A marsi 
Mark Watney az elsők között érkezett a Marsra és most 
úgy néz ki, hogy ő lesz az első, aki ott is hal meg. Miután 
társait evakuációra kényszeríti egy porvihar, Mark teljesen 
egyedül marad a Marson. Se elegendő készlete, se üzenési 
lehetősége a Földre. De Mark nem hajlandó feladni: min-
den erejét és mérnöki találékonyságát felhasználja a túlélé-
sért vívott küzdelemben. Vajon elég lesz-e mindez a lehe-
tetlen véghezviteléhez? 

 

Hakan Nesser: A felügyelő és a csend 

A kétes tanairól híres Tiszta Élet nevű szekta egy kis erdő 
mélyén tart tábort egy csapat kamaszlánynak. Később egy 
névtelen telefonáló értesíti a rendőrséget, hogy az egyik 
lánynak nyoma veszett. A szekta vezetője tagad, állítja, 
hogy senki nem tűnt el, azonban az erdőben egy lány holt-
testére bukkannak. Miért és kinek állt érdekében megölni a 
fiatal lányt? Vajon a híres Van Veeteren felügyelő meg 
tudja fékezni a tettest? 

A közrend védelmében 
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Balatongyörök Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2015. 
december hónapban tartott soros és 
rendkívüli ülésein a következő dön-
téseket hozta:  
 

Rendeletek 

 

18/2015. (XII.14.) önkormányzati 
rendeletével a Képviselő-testület 
módosította a temetőkről és a temet-
kezési tevékenységről szóló 9/2015. 
(IV.29.) önkormányzati rendeletét. 
A helyi rendeletben a szociális teme-
tés jogintézményét volt szükséges 
nevesíteni, ugyanis a felsőbb szintű 
jogszabály a szociális temetés ha-
tályba lépésének idejét 2016. január 
01. napjában határozta meg.  
A Kormány 2015. december 30-i 
hatályba lépéssel rendeletében a szo-
ciális temetés időpontját módosítot-
ta, 2017. január 01-re, így januári 
soros ülésen ismét szükség lesz a 
rendelet módosítására.  
 

19/2015. (XII.30.) önkormányzati 
rendeletével a Képviselő-testület – 
együttes ülésen – módosította a köz-
tisztviselők egyes juttatásairól és 
támogatásairól szóló 14/2014. (VIII. 
08.) önkormányzati rendeletét. A 
módosítás értelmében a Vonyarcvas-
hegyi Közös Önkormányzati Hiva-
talban dolgozó köztisztviselők 20 %-

os illetménykiegészítésben részesül-
nek.  

 

20/2015. (XII.30.) önkormányzati 
rendeletével a Képviselő-testület a 
település hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásáról szóló 11/2015. (VI. 
30.) önkormányzati rendelet hatály-
ba lépéséről rendelkezett. A hulla-
dékgazdálkodásról szóló helyi ren-
delet 5. § (2) és (3) bekezdése nem 
lépett hatályba január 1-jén. A sza-
kasz a hulladékgyűjtő edényzetek 
űrmértékére vonatkozott. Az űrmér-
tékeket a közszolgáltatási szerződés 
tartalmazza. A rendelet teljes terje-
delemben az önkormányzat honlap-

ján (www.balatongyorok.hu) megte-
kinthető. 
 

Határozatok 

 

244/2015. (XII. 10.) számú határo-
zatával Balatongyörök Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyta a 2016. évi munkatervét. 
A munkatervben a soros testületi 
ülések időpontja és tervezett napi-
rendi pontjai szerepelnek.  
 

245/2015. (XII. 10.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület elfo-
gadta a Műszaki, Pénzügyi és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság 2015. év-
ben végzett munkájáról szóló beszá-
molót. A bizottság a tavalyi évben 
összesen 12 ülést tartott, melyből 9 
soros, míg 3 rendkívüli ülés volt. 
Május hónaptól a bizottsági dönté-
sek, akárcsak a képviselő-testület 
által hozott határozatok, számozásra 
kerültek, ettől az időponttól összesen 
69 bizottsági határozat született. 
 

A bizottság a képviselő-testület elé 
kerülő napirendek és előterjesztések 
mindegyikét tárgyalta a testületi 
ülést megelőző bizottsági ülésen. A 
bizottsági ülések rendre határozatké-
pesek voltak, azokon nem csak a 
bizottsági tagok vettek részt, hanem 
a képviselő-testület nem bizottsági 
tagjai is. A bizottsági üléseken rész-
letesen kerültek megtárgyalásra a 
testület elé terjesztett napirendek, 
ezáltal elősegítve a képviselő-

testületi határozatok megalapozott-
ságát 
A bizottság döntéseinek kialakítása-
kor törekedett a jogszabályok meg-

és betartása mellett a következetes-
ségre, valamint arra, hogy a testületi 
döntésekben előírt végrehajtási ha-
táridők teljesítésre kerüljenek. Ezek 
elmulasztása esetén észrevétellel is 
élt a testület felé. 

246/2015. (XII. 10.) és 247/2015. 
(XII. 10.) számú határozatával a 
képviselő-testület jóváhagyta a pol-

gármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló beszámolót. 
Az önkormányzati törvény értelmé-
ben az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről a döntéshozó évente egy 
alkalommal köteles beszámolni.  
 

A polgármester átruházott hatáskör-
ben hozott döntései: 
Szociális ellátások, juttatások:  
március 01. napjáig önkormányzati 
segély, majd ezt követően települé-
si támogatás kérelemre került 
megállapításra, összesen 3 esetben. 
temetési támogatás: 2 db 

óvodakezdési támogatás: 6 db 

újszülött támogatása: 4 db 

szociális étkezéssel kapcsolatos ha-
tározat: 16 db 

Közterület használat engedélyezési 
kérelem az idei évben 3 esetben tör-
tént, melynek következtében határo-
zattal, a helyi rendelet értelmében 
közterület használati díjat állapított 
meg a polgármester. 

Az útkezelői feladatok átruházott 
hatáskörben 2015. november 04-től 
tartoznak polgármester hatáskörébe. 
Ettől a naptól az előterjesztés készí-
téséig összesen 1 db közterület bon-
tási hozzájárulási kérelem érkezett. 

A pályázatok lezárultával és elszá-
molásával, a rendkívül eredményes 
nyári szezon befejeztével lehetőség 
nyílt szabad pénzeszköz lekötésére, 
figyelembe véve a várható nagyobb 
kiadásokat. Jelenleg 40 millió forint 
került lekötésre. 

A Képviselő-testület a jegyzőre a 
közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól szóló önkormányzati rendelet 
szerinti közigazgatási bírság kisza-
bását és ennek eljárását ruházta át. A 
jegyző egy esetben élt a bírságolás 
szankciójával, a többi esetben a fel-
szólítást követően az ügyfelek eleget 
tettek kötelezettségüknek (az eljárá-
sok a gazos, gyomos területek rend-
betételére irányultak, összesen két 
esetben történt állattartással kapcso-

Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről 

http://www.balatongyorok.hu
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latos magatartások miatti felszólí-
tás). 

248/2015. (XII.10.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület elfo-
gadta a község környezeti beszámo-
lóját. A beszámoló teljes terjedelem-
ben olvasható a község honlapján 
(www.balatongyorok.hu).  
 

249/2015. (XII. 10.) számú ha-
tározatával a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy egyetér t a jelen-
leg közalkalmazotti státuszban, Ba-
latongyörök Község Önkormányza-
tának alkalmazásában álló műszaki 
ügyintézőnek a Vonyarcvashegyi 
Közös Önkormányzati Hivatal hiva-
tali állományába, köztisztviselői stá-
tuszba történő áthelyezéséhvel. A 
képviselő-testület a műszaki ügyin-
téző bérét és bérjellegű juttatásainak 
fedezetét a 2016. évi költségvetésé-
nek terhére vállalja, ezzel hozzájá-
rul, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal működéséhez való hozzájá-
rulás ezen összeggel növekszik.  
 

250/2015. (XII.10.) számú határo-
zatával a Képviselő-testület elfo-
gadta a Rekard Heliosz Bt. ajánlatát, 
melyben a társaság egy ún. simple-

online jegyvásárlás rendszerének 
kifejlesztését kínálta a község 
strandján. Ennek eredményeként a 

látogatók az idei évtől online rend-
szeren keresztül is, kényelmi díj el-
lenében tudnak a strandra belépője-
gyet vásárolni, elkerülve ezzel a sor-
ban állást.  
 

252/2015. (XII.10.) számú határo-
zatával Balatongyörök Község Ön-
kormányzata Képviselő-testülete a 
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 
Völgyéig Egyesület (8300 Tapolca, 
Nyárfa u. 3.) Alapszabályának 4. § 
(1) bekezdés a) pontjára, illetve 4. § 
(2) bekezdésére hivatkozva úgy ha-
tározott, hogy kilép az Egyesületből, 
ezáltal megszűntetve tagsági viszo-
nyát. Településünk 2014. februárjá-
ban döntött arról, hogy az új Helyi 
Fejlesztési Stratégiáknak és területi 
lehatárolásoknak megfelelően csatla-
kozik a Hévíz-Balaton-Zalai Domb-
hátak LEADER Egyesülethez. Az 
Egyesület HFS tervezési területét az 
Irányító Hatóság jóváhagyta, így 
szükségessé vált a korábbi egyesüle-
ti tagság megszüntetése. 
 

2015. december 17-én Vonyarc-
vashegy Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete és Balaton-
györök Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete együttes 
ülést tartottak, ahol a következő 
döntések születtek:  
 

A testületek elfogadták a Közös Hi-
vatal alakításáról szóló megállapo-
dás és a hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítását. A 
módosítás a műszaki ügyintéző hiva-
tali állományba kerülése miatt vált 
szükségessé. 
 

Szintén az együttes ülés keretében 
történt a közös fenntartású intézmé-
nyek, vagyis az óvoda és a közös 
hivatal 2015. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása. 
 

Testületünk döntött továbbá arról is, 
hogy a Vonyarcvashegyi Eötvös Ká-
roly Általános Iskolában támogatja 
portaszolgálat működését, erre fede-
zetet biztosít a 2016. évi költségve-
tésében.   
 

Képviselő-testületünk december 22-i 
rendkívüli ülésén a Zalaispa Zrt. ál-
tal megküldött közszolgáltatási szer-
ződés mellékletével kapcsolatban 
254/2015. (XII.10.) számú határo-
zatával döntött arról, hogy a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
időpontját a június – július  - augusz-
tus hónapokban kétheti gyakoriság-
gal kívánja módosítani, a tervezet-
ben szereplő havonkénti egy alka-
lom helyett.  

 

Varga Viktória aljegyző 

Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről 

A Györökökért Egyesület szervezésében a Bertha Bulcsú 
Művelődési Házba érkezett a Mikulás a községünk gyerme-
kei számára. A Mikulás megbízásából több, mint száz meg-
hívót küldtünk ki a 14 éven aluli gyermekek számára, akik 
közül a nagy többség el is tudott jönni.  

Decemberre megtörtént az egyesület jogerős bejegyzése, és 
sikerült minden a működéshez szükséges dokumentumot 
megszerezni. Ezzel együtt szinte azonnal két pályázati lehe-
tőség is kínálkozott. Így az utóbbi időszakot főleg admi-
nisztratív feladatok uralták. Ezzel együtt továbbra is rend-
szeresen frissítjük Facebook oldalunkat, és hamarosan már 
elérhető lesz a www.gyorokokert.hu – is. Az év elején még 
más szervezetek programjait ajánlottuk tagjainknak, de ha-
marosan összeáll saját programtervünk is, illetve tervezzük 
a közgyűlésünk megtartását is. 

Györökökért Egyesület hírei 

http://www.balatongyorok.hu
http://www.gyorokoert.hu/
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Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 

2016. január 21. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Balatongyörök Község Önkormányzata 2016. évi költ-
ségvetésének megtárgyalása. 
 

2016. február 18. (csütörtök) 15.00 óra együttes ülés  
 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetése. 
Településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési 
rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 

2016. február 18. (csütörtök) 16.00 óra  
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Jelentés a 2015. évi lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról áttekintő jelleggel. Az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének módosítása. Balatongyörök Község 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének megtár-
gyalása, elfogadása. Jelentés az önkormányzati képvise-
lők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről 
A strand működése, állapotrögzítés, és további feladatok 
meghatározása. 
 

2016. március 24. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének 
meghatározása. Tájékoztató az egyesületek 2015. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról, 2016. évi terveiről. 
(Tűzoltó, Polgárőr és Horgász Egyesület, Kék Balaton 
Fúvósegyesület). A 2016. évi idegenforgalmi munkaterv, 
nyári rendezvények koncepciója, beszámoló a Bertha 
Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évben vég-
zett munkájáról. Balatongyöröki Kábel TV Kft. 2015. 
évi munkájáról és pénzügyi helyzetéről tájékoztató, rö-
vid, közép, és hosszú távú célok meghatározása. Község-
gondnokság beszámolója a 2015. évben végzett munká-
ról és a 2016 évi tervekről. Balatongyörök Község Ön-
kormányzata és a Balatongyöröki Horgászegyesület köz-
ti megállapodás elfogadása. 
 

2016. március 31. (csütörtök) 15.00 óra együttes ülés  
 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végre-
hajtása. 
 

2016. április 21. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszám-
adása. Belső ellenőrzési munkáról beszámoló. Tájékoz-
tató az egyesületek 2015. évi tevékenységéről, gazdálko-
dásáról, 2016. évi terveiről (Nyugat-Balatoni Turisztikai 
Iroda Nonprofit Kft, Honismereti Kör, Györökökért 
Egyesület). Szezonnyitó rendezvény programjának meg-
tárgyalása. Tájékoztatás a Balatongyöröki Hírlevél kiad-
vány és a honlap működéséről, kommunikációs stratégia 
megtárgyalása . 
 

2016. május 19. (csütörtök) 16.00 óra 

 

A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Közbiztonság 
helyzete a községben, felkészülés az idegenforgalmi sze-

zonra. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat 2015. évi munkájáról. 2015. évi önkormányzati 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
átfogó értékelés. Beszámoló a Szociális Szolgáltató 
2015. évi munkájáról. Beszámoló a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási tevékenységről. 
 

2016. június 23. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítá-
sa. Iskolakezdési támogatás megállapítása. A település 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata. 
 

2016. szeptember 22. (csütörtök) 15.00 óra együttes 
ülés  
 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésé-
nek módosítása. 
 

2016. szeptember 22. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítá-
sa. Beszámoló az önkormányzat és intézménye 2016. 
első félévi gazdálkodásáról. Belső ellenőrzési terv elfo-
gadása. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 
 

2016. október 20. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Tájékoztatás az orvosi ellátás helyzetéről. Tájékoztatás a 
gyermekorvosi ellátásról. Beszámoló a gyógyszertár mű-
ködéséről. Beszámoló a Turisztikai Egyesület 2016. évi 
működéséről, szezonértékelés. Tájékoztató a Vonyarc-
vashegyi Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról, a 
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tag-
óvodája oktató-nevelő munkájáról. Beszámoló az adóz-
tatásról. 
 

2016. november 04.(péntek) 17.00 óra 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

2016. november 17. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Helyi adórendelet felülvizsgálata. Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázat pályázatainak elbírálása. Beszámoló az 
önkormányzat társulásban végzett feladatairól. 
 

2016. december 08. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítá-
sa. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről. Beszámoló a Műszaki, Pénzügyi és Környezetvé-
delmi Bizottság 2016. évi munkájáról. Az Önkormány-
zat 2017. évi munkatervének megállapítása. Tájékoztatás 
Balatongyörök Község környezeti állapotáról. 
 

2015. december 15. (csütörtök) 15.00 óra együttes ülés  
 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
munkájáról. Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Nyitnikék 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. évi működé-
séről.  
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Közmeghallgatás  
A 2015. november 03-án megtartott 
közmeghallgatáson Biró Róbert polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket. 
Majd kérte a jelen levőket, hogy egy 
perc néma csenddel, felállással tiszteleg-
jenek a megjelentek az aznap eltemetett 
Göncz Árpád volt köztársasági elnök 
emléke előtt.  

Ezután beszámolt a település 2015 évi 
működéséről, gazdálkodásáról. Ennek 
keretében ismertette a közmeghallgatás 
időpontjáig befolyt helyi adók összegét, 
a strandból származó bevételeket, vala-
mint a folyamatban levő és a közelmúlt-
ban megvalósult pályázatokat. Megemlí-
tette az önkormányzat terveit, megvaló-
sult és tervezett fejlesztéseit. 

Elmondta, hogy a község sikeres sze-
zont zárt, nyár után nagyon jó bevételt 
regisztrált. A strand bevétele tavalyi évi 
bevétel duplája. Az idegenforgalmi adó 
időarányosan körülbelül 10 %-kal meg-
haladja a tavalyi évit, de még az októbe-
ri és novemberi bevallásokból származni 
fog bevétel. A tervezett adóbevétel idő-
arányosan befolyt.  

Majd a megvalósult fejlesztéseket mu-
tatta be. Elmondta, hogy nagyobb fej-
lesztéseken esett át a község, ilyen a 
Padkűi kilátó, a templom környékének 
rendezése, az óvoda udvara, illetve a 
közforgalom virágosítása. A templom-
mal kapcsolatban elmondta, hogy idén 
tavasszal mutatták be a fejlesztési terve-
ket, amelyek lakossági fórumon kerültek 
bemutatásra. A templom kerítése elbon-
tásra került, annak helyén virágágyások 
kerültek kialakításra. 

Az óvoda udvarán szülők segítségével 
játszótér, és térburkolat kialakítására 
került sor. 

Az elnyert díjakkal kapcsolatban el-
mondta, hogy júniusban Balatongyörök 
Kék Hullám Zászló strandminősítésből 
megkapta a maximális három csillagot, 
illetve a Nők a Balatonért Közhasznú 
Egyesület különdíját. A Balatontipp által 
a strandi vendégek körében készült osz-
tályzás alapján a legkedveltebb strand 
címet is elnyerte a községi strand. Az 
Entente Floral Europe, azaz az Európai 
Virágos Városok és Falvak versenyben 
község kategóriában Bristolban megkap-
ta Balatongyörök az arany minősítést, 
így elmondható, hogy az elmúlt 25 év 
alatt Magyarországról kétszer kijutott a 
község és mindkétszer a legmagasabb 
díjat nyerte el. Fontosnak tartotta meg-
köszönni a lakosság aktív részvételét a 
versenyben való felkésülésben. 

A folyamatban lévő beruházások és a 
jövőbeli tervek kapcsán elmondta, hogy 
a Magyar Közút beruházásában a 71. sz. 
főút – Mandulás utca egy szakaszának 
felújítása kezdődik el, melynek kereté-
ben egy kanyarodósáv kerül kialakításra. 
E.on kivitelezésében, az elektromos 
hálózat átépítési munkálatai kezdődtek 
meg. A munkák keretében a Balaton 
utcában, a Szilváskerti utcában és a Pe-
tőfi utcában a légkábeleket földkábelre 
váltja ki az E.on. 

A Petőfi utca felújítása során ivóvíz 
vezeték rekonstrukció, járdaépítés és 
burkolat felújítás is lesz. Az ivóvíz re-
konstrukció kivitelezési munkái várható-
an a jövő héten indulnak meg. Az utca 
szélesítése, járdaépítés várhatóan 2016. 
március 15-e után kezdődik meg. Majd a 
terveket ismertette a megjelentekkel a 
templom térrendezésről. A tervek szerint 
a villanyoszlopok, kábelek eltávolítása 
fog megvalósulni. A munkálatok várha-
tó költsége 60-80 millió forint körüli 
összeget fog jelenti, az ehhez szükséges 
forrásokat még keresik. 

Pozitív hírként elmondta, hogy két kis-
buszt nyert a község pályázaton. Az 
egyik mikrobusz a Hamutiprók Hagyo-
mányőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
míg a másik az önkormányzat tulajdoná-
ba került.  Az önkormányzati mikrobusz 
a szociális ellátások fejlesztésére, közös-
ségi célra, betegszállításra használható. 

Ismertette a 2015. évben történt változá-
sokat a közös hivatal személyi állomá-
nyában. 2015 márciusában Varga Viktó-
ria aljegyző kezdte meg a balatongyörö-
ki hivatal vezetését. 2015 áprilisában 
Vajda Renáta testületi referens felvétele 
történt meg, ő osztott munkakörben adó-
ügyi ügyintézőként is részt vesz a napi 
munkafolyamatokban. Mivel elég sok a 
beruházás és a jövőben is sok lesz, így a 
képviselő-testület döntött egy fő műsza-
kos felvételéről, így a műszaki ügyinté-
ző feladatkörét Tóth László látja el 
2015. július óta. Pénzügyes részen 2015. 
augusztus óta új gazdálkodási ügyintéző 
került a hivatalhoz Mátrainé Kiss Erzsé-
bet személyében.  

A 2015. évben történt fontosabb esemé-
nyek bemutatása után Biró Róbert pol-
gármester átadta a szót a hallgatóságnak.  

Bujtor György a templomnál a 
strandra történő közlekedés esetleges 
változásáról, illetve arról érdeklődött, 
hogy a Dísz tér az önkormányzat vagy 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdona-

e? Kérdést tett fel továbbá arra vonatko-
zóan, hogy a nem lehetne-e a BM üdülő 

vonalába áthelyezni az átjárót, hiszen 
erről már korábban is volt szó. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat 1993-ban saját 
költségből kezdeményezte és végezte el 
a járda- és útfelújítást, és a régi jegyző-
könyvek szerint ez az önkormányzat 
tulajdonába kellet volna, hogy kerüljön. 
Mindig úgy kezelte az önkormányzat azt 
a területet, mintha a tulajdonában lenne. 
Az ezzel kapcsolatos iratokból az derül 
ki, hogy terület jogi átadása nem lett 
lefolytatva. A jelenlegi tulajdonosa a 
Magyar Állam, kezelője pedig a Magyar 
Közút. Elindult a folyamat, hogy végleg 
az önkormányzat kezelésébe és tulajdo-
nába kerüljön a szóban forgó terület, ezt 
az állami szervek is támogatják. El-
mondta, hogy a MÁV képviselőjével 
többszöri megbeszélés történt, két hó-
napja volt egy felmérés, jelezte az ön-
kormányzat, hogy szeretnének átjárót. A 
MÁV képviselői a helyszíni szemlét 
követően megállapították, hogy műsza-
kilag nagyon nehezen megvalósítható a 
kért átjáró. Valószínű, hogy marad a 
téren keresztüli bejárás. A szakemberek 
elmondták, hogy ha újabb átjárót létesí-
tenénk a felüljáró közelében, akkor Ta-
polca felől nem lenne belátható a vasúti 
megállóhely, valamint peron hossza is 
jelentősen lerövidülne.  

Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna 
érdeklődött, hogy az átjáró hol lenne. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy ha az átjárót a felüljáró közelében 
helyeznék el, a problémát a beláthatóság 
okozná. Ha a parkolóhoz helyezik el, a 
MÁV jelezte, hogy a peronszakasz a 
felüljáró aljához esik. Megosztott peron 
lenne talán jó megoldás, de amit felvá-
zolt az önkormányzat a terveiben, nem 
megoldható.  

Bujtor György megkérdezte, hogy a 
vasúti átjáró a Magyar Közút gondozá-
sában áll-e, mert a régimódi kerítéssel 
kellene valamit tenni, ha már virágos 
falu Balatongyörök. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy a vasútállomásokat, peronokat 
folyamatosan újítják fel. Jövőre kezdik 
el a Keszthely - Tapolca szakasz rendbe 
tételét, fel fogják hívni a figyelmet a 
kerítés felújítására. A MÁV a kisebb 
vasúti megállókat nem gondozza, így az 
önkormányzatra marad a terület karban-
tartása. Hozzátette, hogy amit az önkor-
mányzat meg tud tenni, azt megteszi. 

Tamás Tibor ar ról érdeklődött, hogy 
a Szilváskerti utcai villanyvezeték kiépí-
tésére mikor kerül sor, illetve hogy a 
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Szilváskert utca mikor kap burkolatot, 
hiszen nagyon száll arra a por. 

Majd megkérdezte, hogy a műszaki ügy-
intézőnek az engedélyezési eljárásokban 
van-e döntési hatásköre, illetve teljes 
körűen lát-e el építési hatósági feladato-
kat. Érdeklődött továbbá a rendezési 
terv módosításának ideje felől. Megkér-
dezte továbbá, hogy az hatósági eljárási 
törvény minden ügyre vonatkozik vagy 
vannak kivételes esetek is. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy ismeretei szerint 2016-ban meg 
fogják szüntetni az oszlopsorokat, utána 
kezdődhet meg az utca rendbe rakása.  

A műszaki ügyintéző az engedélyezési 
eljárásokban nem dönt, ezt a feladatot a 
Keszthelyi Építéshatóság látja el jelen-
leg. 

Átfogó rendezési terv módosítását a 
jövő évben tervezi a képviselő-testület, 
ez körülbelül 1,5 évig fog tartani. Ennek 
kapcsán kérte a lakosságot, ha van mó-
dosítási kérelmük, jelezzék az önkor-
mányzat felé.  

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy a hatósági eljárási törvény minden-
kire vonatkozik, nincs kivétel. 

Nagy Béla megkérdezte, hogy a Petőfi 
utcai járda ügy hogy lesz megoldva, 
hiszen keskeny az az utca, hogy lesz ott 
járda. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy a Petőfi utca alsó részét érinti ez a 
folyamat, az újonnan épült parkolót fog-
ja a templom alatti térrel összekötni a 
járda. 

Szabó János elmondta, hogy az Eöt-
vös utca nagyon keskeny utca, járda 
nincs és nyáron elég nagy a forgalom. 
Jónak tartaná, ha legalább nyári időszak-
ra „Lakó-pihenő övezet” jelzőtábla ke-
rülne kihelyezésre. Kész csodának tartja, 
hogy nem történt még baleset. Vélemé-
nye szerint a Magyar Közúttal egyeztet-
ni kellene erről. Hozzátette, hogy az út 
minősége is folyamatosan romlik. Nyá-
ron a strandi vendégek még házuk előtt 
is parkolnak. 

Biró Róbert polgármester válaszában 
elmondta, hogy a „Lakó-pihenő övezet” 
jelzőtáblának vannak műszaki feltételei. 
Kifejtette, hogy 1991-92-ben Balaton-
györök volt, ahol az elsők között hasz-
nálták a lakóövezet táblát. Hozzátette, a 
lakóövezetben maximum 20 km/h se-
bességgel lehet közlekedni. Az Eötvös 
utca az egyik legforgalmasabb utca, így 
oda csak maximum sebességkorlátozó 
táblát lehet kihelyezni. Kiemelte, hogy 
az Eötvös utca más szakaszáról is volt 

már kérés, ezeket meg fogja vizsgálni a 
képviselő-testület. 

Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna a 
következő témákban tette fel kérdéseit:  

Elmondta, hogy két fontos útvonal: 
Szent Mihály domb felé vezető út és a 
szalonna sütő felé vezető út is nagyon 
rossz állapotban van. Úgy ítéli meg, 
hogy tengelytörést okozhat, pedig frek-
ventált utcákról van szó. 

A Soós öböl lejáratánál hangsúlyozta, 
hogy a lépcső megfelelő legyen, hogy az 
idősek jól tudják használni a lejárót. 

Véleménye szerint mivel 4 darab kilátó-
val rendelkezik Balatongyörök, jó ötlet-
nek tartaná, ha a reklámokkal erre ráerő-
sítene a község, a reklámokban ezt 
hangsúlyozni kellene. Emellett a felső 
részt is lehetne népszerűsíteni, valamint 
a Szépkilátót is szükséges lenne jobban 
reklámozni. 

Úgy gondolja, hogy az önkormányzat-
nak feladata a munkahelyteremtés is. A 
községre a szobakiadás jellemző. Érdek-
lődött, hogy lenne-e lehetőség a fiata-
lokra jobban odafigyelni. Régi elképze-
lés, hogy segítse az önkormányzat a 
fiatalok elhelyezkedését. 

A gyógyítás fontosságát hangsúlyozva 
elmondta, hogy a településen taslálható 
gyógynövényeket népszerűsítésére is 
oda kellene figyelni. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy több mint 40 km saját úthálózattal 
rendelkezik a község, valóban kell fej-
leszteni, felújítani. Az önkormányzat a 
saját forrásaiból csak kis lépésenként 
tudja a felújításokat megvalósítani.  
Megszűntek a külső források erre a cél-
ra. A kétszámjegyű főutakra még van 
pályázati lehetőség. 2016. március 15-

től a Szépkilátótól Vonyarcvashegyig 
indul meg a 71. számú főút burkolat 
megerősítése. A beruházással egyidejű-
leg célszerű lenne megoldani a járda 
építést is a Szépkilátótól a körforgalo-
mig, erre a tervek készíttetése folyamat-
ban van, viszont szükséges pályázati 
forrás, mivel saját erőből nem tudja 
megvalósítani az önkormányzat.  

Elmondta, hogy a Temető utca mellékút, 
inkább csak menekülő út, ha a főúton 
nagy a forgalom. A szóban forgó út ré-
gen minimális aszfaltot kapott csak, nem 
nagy teherbírású autókra van kitalálva. 

A szalonna sütő felé vezető úttal kap-
csolatban elmondta, hogy a kérdéses 
szakasz nem önkormányzati tulajdon, de 
a problémát rendszeresen jelzi az erdé-
szet felé, sajnos pozitív eredmény nél-
kül. 

A Soós öböl lejáró kapcsán kiemelte, 
hogy tervezi az önkormányzat a lejáró 
és lépcsősor megtervezését. 

A négy kilátót a Turisztikai Egyesület a 
kiadványaikban publikálja, sok túrázó 
látogatja őket, de egyetért azzal, hogy a 
kilátókat még jobban kell propagálni. 

A munkahelyteremtéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy az elsősorban a vállal-
kozások dolga, az önkormányzatnak 
olyan környezetet kell teremteni, hogy 
elősegítse a vállalkozások működését, 
ennek érdekében a tavalyi évben a kép-
viselő-testület az iparűzési adó mértéké-
nek csökkentéséről döntött. 

A gyógynövény ügyéhez hozzátette, 
hogy a szomszédos településen, mind a 
betakarításra mind a feldolgozásra jó 
példákat lehet találni, ezeket érdemes 
Györökön is megvalósítani.  

Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna 
véleménye szerint a legfontosabb kérdés 
a Szépkilátónál egy tábla kihelyezése.  

Bánkiné Király Zsuzsanna képviselő a 
tábla kérdésre elmondta, hogy ő is végig 
nézte a táblákat és látta, hogy Balaton-
edericstől nincsenek kint a táblák. Szük-
ség van erre, ezért magára vállalja ennek 
az ügynek a napirenden tartását. 

Szabó János fontosnak tar taná frek-
ventáltabb helyeket a nyilvános szeme-
tesek kihelyezését. Vannak más város-
okban több kombinációs szemetesek, 
amelyek például kutyasétáltatás közben 
praktikusak. Soós-öbölnél is jó lenne 
szemetes, sok arra a kutyát sétáltató 
ember.  

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy a településen található szemetes. 
Majd hozzátette, hogy rossz oldala is 
van a sok szemetesnek, hiszen vannak 
olyan ingatlantulajdonosok, illetve nya-
ralók, akik a szemétszállításból kibújva 
nyilvános szemetesbe helyezik a szeme-
tet. Jó lenne követni a külföldi gyakorla-
tot, mely inkább a keletkező szemét 
csökkentésére ösztönöz. 

Csécs László hiányosságként nevezte 
meg, hogy a 71. számú főútnál nincse-
nek megnevezve az utcanevek, illetve 
nincsenek kint információ a strandra 
vezető úttal kapcsolatban. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy a 71. számú főút már el van nevez-
ve: a körforgalomtól Keszthely felé ta-
lálható rész a Keszthelyi út, míg a másik 
oldala a Füredi út elnevezést kapta. A 
címnyilvántartás országosan most ala-
kítják ki egységes formában, ennek a 
feldolgozása jelenleg is folyik. Az óriás-
táblákkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
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belterületen kívüli táblákat leszedeti a 
Magyar Közút. Megoldás lehet, ha a 
táblát behozzák a Balatongyörök táblán 
belül, és ott kerülnének kihelyezésre.  

Jánka József a következő témákban 
tette meg észrevételeit:  

Elmondta, hogy a kerékpárútra rendez-
vények alkalmával bejárnak az emberek, 
ezt komoly problémának véli, hiszen 
balesetveszélyes. 

Rendszeresen kutyákat visznek be a 
strandra, ami szabálytalan és sok konf-
liktus okoz.  

Hálózat javítás – hangsúlyozta, hogy 
hetente van fáziskiesés. Betelefonáltak 
többen, tud róla az E.on, de érdemben 
nem cselekszenek. Kérné, hogy az ön-
kormányzat is szóljon, hátha arra jobban 
reagálnak. A folyamatos áramingadozás-
tól a háztartási eszközök tönkremennek. 

Biró Róbert polgármester válaszában 
elmondta, hogy az E.on-nal az egyezte-
tés megtörtént. Jelezni fogja a szolgálta-
tónak az észrevételt, majd hozzátette, 
hogy volt a Zsölleháton felújítás, hálózat 
fejlesztés. A kutyák sétáltatásával kap-
csolatban elmondta, hogy strandidőben 
nem vihetik be az emberek a kutyákat, 
mert az alkalmazott nem engedi.  

Jánka József hangsúlyozta, hogy van 
elég hely Balatongyörökön, ahol lehet 
kutyát sétáltatni.  

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy a Sósöbölnél lehetőség van a ku-
tyákat beengedni a vízbe. A szabályta-
lankodókat nem lehet teljesen kiszűrni. 

Elmondta, hogy a strandon a műszaki 
bejárat a vendéglátó egységek áruszállí-
tása miatt van nyitva. Az elektromos 
kaput találná jó megoldásnak. A kerék-
párút használatával kapcsolatban el-
mondta, hogy a rendezvények idején a 
polgárőrséggel van megállapodás, a ke-
rékpárút két végét szokták biztosítani a 
polgárőrök, csak a rendezvényen szol-
gáltatók járhatnak be.  

Villányi Éva Művelődési Ház vezető 
megköszönte a jelenlévő polgárőrök 
segítségét. Elmondta, hogy a szolgálta-
tók nem értik meg, hogy bármikor nem 
járhatnak be, de van változás. A 3 évvel 
ezelőtti állapothoz képest változott a 
helyzet, de van mit javítani. Elmesélte, 
hogy volt, aki a kistér irányából próbál-
kozott, de ott is kevesebben próbálkoz-
tak idén.  

Szabó János elmondta, hogy a Sós-
öbölnél sátrazó horgászok telepednek le. 
Ezzel kapcsolatban érdeklődött, hogy 
van–e területbérletük, mert miattuk nem 

lehet csodálni a tájat és nem teljesen 
kulturáltak. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy idei évtől legális a bojlis horgászat 
a Balatonon, ezzel kapcsolatos rendtartá-
sok rendben vannak. Hivatalosan nem 
tudunk más horgászról. A bojlis horgá-
szok engedélyt kérhetnek. A tavalyi év-
ben egy kérelmezőnek adtak engedélyt a 
Sós öbölnél a sátorozásra, de mivel a 
megállapodást nem tartották be, erre a 
helyszínre az idén már senkinek nem 
adott engedélyt a testület. 

Jánka József megoldásként felvetette 
a kerékpárúton egy oszlop felállítását, 
amely megléte esetén gépkocsival nem 
tud bárki bejárni, csak a kerékpáros. 
Emellett felhívta a figyelmet a lenyitható 
akadályra, amelyet csak az tudja lenyit-
ni, akinek van hozzá kulcsa. 

Bujtor György a horgászat kapcsán 
elmondta, hogy a bojlis horgászat hiva-
talosan engedélyezett. Ahol lehet ezt a 
tevékenységet végezni, be van jegyezve, 
interneten fent van. Hangsúlyozta, hogy 
a szabályok betartatását meg kell köve-
telni. 

Bujtor György a következő témákban 
tette meg észrevételeit:  

Fontosnak tartja, hogy reklámtábla jelez-
ze az, hogy hol van a strand. Meg kell 
nézni más települést, milyen hangsúlyo-
san felhívják a turisták figyelmét. Azért 
van erre szükség, mert a 71. számú főút-
ról nem látható a strand. Emellett a 
Szépkilátót is ki kell hangsúlyozni.  

Körforgalomnál a befejezetlen építke-
zéssel történik-e valami, jelenleg kinek a 
tulajdona. 

Temető utca rendbe tételével foglalkoz-
zon az önkormányzat. A balatongyöröki-
ek részére nyári viszonylatban nagyon 
fontos útszakasz. 1991-ben kerékpárút 
gyanánt lett aszfaltozva, úgy látja, hogy 
ekkora költségvetésből lehetne rá pénzt 
keríteni.  

Biró Róbert polgármester egyetér tett 
a hozzászólókkal, hogy a reklám való-
ban fontos. 

A befejezetlen építkezésről (Mandulás 
üzletház) elmondta, hogy tavasszal tulaj-
donosváltás történt. Az új tulajdonos 
Budapest mellől érkezett, és panziót 
szeretne építeni azon a helyen.  

Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna a 
rendezvényeken lévő hangerőről érdek-
lődött. Kérdezte, hogy a zenekaroknak 
lehet-e szabályozni a hangerejét, mert túl 
nagy hangerőt érzékelt a nyári rendezvé-
nyek során. 

Villányi Éva Művelődési Ház vezető 
tájékoztatásul elmondta, hogy 22.00 
órakor, vagy 22.30 perckor már 
halkítanak a zenekarok a hangerőn. 
01.00 óráig tart a mulatság. Ezzel kap-
csolatban volt negatív kritika, hiszen egy 
vendég nehezményezte, hogy nem tart 
minimum 04.00 óráig a táncos rendez-
vény, vagy ameddig vendégek vannak.  

Rógán Tibor kér te, hogy a szelektív 
hulladékot ne akkor vigyék el, amikor a 
napja van, hanem amikor tele van. A sok 
szemét nagy problémát jelent a község-
nek. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy 2016-tól csökken a szelektív sze-
métsziget terhelése, hiszen házhoz menő 
hulladékszállítás elindul Majd hozzátet-
te, hogy a Szépkilátóhoz és az Eötvös 
utcai szemétlerakóhoz kamera kihelye-
zésre kerül sor az illegális szemétlerakás 
felderítése érdekében. Ennek alapján 
bírság kiszabása lesz lehetséges, talán 
ennek lesz majd visszatartó ereje. 

Rógán Tibor jó ötletnek tar taná egy 
közterület felügyelő alkalmazását, aki 
fényképezőgéppel felszerelkezve figyeli 
a rendet. Érdeklődött, hogy erre nincs-e 
lehetőség pályázni.  

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy tavaly és tavalyelőtt is felmerült, 
ha talál az önkormányzat egy karakán, 
talpraesett, nem megvesztegethető em-
bert, akkor kora tavasztól őszig felvesz-
nek egy közterület felügyelőt.  

Ősz Szabó László jelezte, hogy az 
Eresztényi út forgalmas, ezért problémát 
okoznak az Afrika Múzeum parkolójá-
ból kijövő autósok, hiszen a bemenő 
autósnak meg kell állni. Balesetveszé-
lyes, mert az ágak is kilógnak. Nincs 
tábla, amely jelezné, hogy kinek van 
elsőbbsége. Ezt szabályozni kellene. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy amennyiben az Afrika Múzeum 
bokrainak belógásáról van szó, úgy be-
szél az Afrika Múzeum üzemeltetőjével, 
az már Veszprém megyéhez tartozik.  

Ősz Szabó László elmondta, hogy 
buszmegálló létesítése fontos lenne 
Becehegyhez, mivel ott lakik és a másik 
megálló messze található.  

Biró Róbert polgármester válaszában 
elmondta, hogy a közlekedési társaság-
nak jelezte a kérést. 

Tamás Tibor ar ra kíváncsi, hogy Szil-
váskerti részen ipari park vagy állattartó 
park van. Véleménye szerint nem úgy 
van kiépítve, hogy jószágtartás vagy 
szeszfőzde legyen. Megkérdezte, hogy 
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miért lehetett szeszfőzdét oda telepíteni. 
Elmondta, hogy amint megkezdte műkö-
dését, lehetett érezni a szagot.  

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat a helyi rendeletek 
megalkotásáért felelős, és ezek a terüle-
tek ilyen célra is beépíthetők. Az engedé-
lyek kiadása a Keszthelyi Polgármesteri 
Hivatalban és a járási hivatalban történik.  

Ősz Szabó László érdeklődött a honlap 
frissítésének idejéről. Elmondta, hogy ez 
a közmeghallgatás sem volt fent a honla-
pon. Emellett a miserend sincs fent. Kéri, 
ha valami változás van, kerüljön fel. Azt 
is előre kéri közölni, ha rossz idő esetén 
elmarad egy rendezvény. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy hetente küld települési információ-
kat Villányi Éva Művelődési Ház vezető 
és a Turisztika Egyesület. Lehet regiszt-
rálni email címen a hírlevélre, és elektro-
nikusan akkor kiküldésre kerülnek az 
aktuális információk.   

Csécs László jelezte, hogy nagyon szép 
a község, de a Coop bolt mögötti részen a 
hátsó épületek nagyon rossz állapotban 
vannak. Rossz időben szemétlerakót sem 
lehet megközelíteni. 

Biró Róbert polgármester elmondta, 
hogy tervben van az épületek elbontása 
és egy új községgondnoksági csarnok 
épülne ott, ezzel együtt rendezésre kerül 
az udvar is. 

Táncsics Lóránt sérelmezte, hogy Ba-
latongyörökön nem lett vitorláskikötő, 
elmondása szerint Vonyarcvashegy hálás 
lehet Balatongyöröknek. A mi községünk 
gazdagabb lehetett volna egy vitorláski-
kötővel. Ide jött volna egy körülbelül 500 
milliós beruházás. Keszthelyen tartja a 
vitorlását, de ide hozta volna.  

Biró Róbert polgármester kifejtette, 
hogy a képviselő-testület többsége támo-
gatta a kikötő építést. Végül a vállalkozó 
nem vállalta fel annak a kockázatát, hogy 
a választások után esetleg egy olyan új 
testülettel kelljen folytatni a beruházást, 
akik nem támogatják a kikötőt építését. 
Balatongyöröknek jobb a fekvése, mint 
Vonyarcvashegynek, Gyenesdiásnak 
vagy Keszthelynek. Még lesznek pályá-
zatok a Balatoni kikötők építésére. A 
következő években azért fogunk dolgoz-
ni, hogy Balatongyörökön is létesüljön 
kikötő.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, Biró Róbert polgármester a 
közmeghallgatást 19.17 perckor bezárta. 

A Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségének 
elérhetőségei 
 

Központi e-mail: onkormanyzat@balatongyorok.hu 

Központi telefonszám: 83/546-900 

Fax: 83/546-912 

 

Telefonszámok és e-mail címek: 
 

Polgármester (Biró Róbert) 
 83/546-901, polgarmester@balatongyorok.hu 

Jegyző (Bertalanné Dr. Gallé Vera) 
 83/348-033, 23-as mellék, jegyzo@vonyarcvashegy.hu 

Aljegyző (Varga Viktória) 
 83/546-902, jegyzo@balatongyorok.hu 

Titkárság és testületi munka (Vajda Renáta) 
 83/546-900, titkarsag@balatongyorok.hu 

Igazgatásügy (Talabérné Nyers Beáta) 
 83/546-906, igazgatas@balatongyorok.hu 

Adóügy és anyakönyvvezető (Bán Orsolya) 
 83/546-907, ado@balatongyorok.hu 

Pénzügy (Mátrainé Kiss Erzsébet) 
 83/546-903, gazdalkodas@balatongyorok.hu 

Pénzügy (Herczeg Lajosné) 
 83/546-904, penzugy@balatongyorok.hu 

Műszaki referens (Tóth László) 
 83/546-900, muszak@balatongyorok.hu 

Községgondnok (Horváth Tibor) 
 83/546-913 vagy 30/699-0046 

Pályázati referens (Vajdáné Plótár Katalin) 
 83/546-913  
  

Ügyfélfogadás a hivatalban 

 

hétfő, szerda: 8.00 – 16.00 

péntek: 8.00 – 12.00 

Kedden és csütörtökön NINCS ügyfélfogadás! 

 

A Keszthelyi Járási Hivatal ügysegédje minden héten hétfőn tar t ügy-
félfogadást 13.00-16.00 óráig, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati 
Hivatal Székhely Hivatalának épületében, Vonyarcvashegy, Kossuth u. 
42.  
Az önkormányzat és hivatal működésével kapcsolatos dokumentumok, 
nyomtatványok, közérdekű információk, valamint a képviselő-testület 
által hozott döntések, rendeletek, a testületi jegyzőkönyvek és előterjesz-
tések az önkormányzat honlapján, www.balatongyorok.hu címen elérhe-
tők.  

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Hétfő  18.30  JÓGA 

Kedd  18.30  ZUMBA 

Péntek  18.30  AEROBIK 

 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

83/546-919 

SPORTOLJ   VELÜNK! 

mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu
mailto:penzugy@balatongyorok.hu
http://www.balatongyorok.hu
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TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKRÓL 

HELYI ADÓ VÁLTOZÁS 2016. JANUÁR 01-TŐL 

 

Mint ahogy azt már a decemberi Hírlevélben is kö-
zöltük, Balatongyörök Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 17/2015. (XI.30.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta a 2016. január 01. napjától 
hatályos és alkalmazandó helyi adó rendeletét. 
 

Az építményadó tekintetében változik az adó mérté-
ke: 
lakóház után 600 Ft/m2

 

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

2016. január 01-től a lakóház hasznos alapterületéből az 
ingatlanban életvitelszerűen tartózkodók után 30 m²/fő 
adómentes területet lehet figyelembe venni és ez legfel-
jebb a hasznos alapterület 80 %-áig adható. Ez azt je-
lenti, hogy az ingatlana hasznos alapterületének mini-
mum 20 %-a után mindenki adófizetésre kötelezett.  
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 igény-
be: a lakóház, lakás tulajdonosa, közeli hozzátartozója, 
élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja. 
 

Az életvitelszerű használatot az adóalanynak bünte-
tőjogi felelőssége tudatában le kell nyilatkoznia az 
adóhatóság nyomtatványán. 
 

A telekadó tekintetében az önkormányzat illetékessé-
gi területén lévő belterületi telek 50% adókedvezményre 
jogosult, ha a telek tulajdonosa vagy a Ptk. szerinti kö-
zeli hozzátartozója, élettársa, élettárs gyermeke az ön-
kormányzat illetékességi területén építményadó fizetésre 
kötelezett. 
A kedvezmény igénybevételére szintén szükség van egy 
nyilatkozatra, mely a bevallási nyomtatványon található 
meg.  
 

Tájékoztjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 
az érintett tulajdonosok, adófizetők részére a beval-
lási nyomtatvány a napokban, folyamatosan kerül 
kiküldésre, melyet kitöltve legkésőbb február 15. 
napjáig kell visszaküldeni a helyi adóhatósághoz.  
 

Ezúton is kérjük az Ingatlantulajdonosok együttmű-
ködését a bevallási nyomtatványok hiánytalan kitöl-
tésében és határidőre történő visszajuttatásában.  

MAGÁNFŐZÖTT PÁRLATTAL KAPCSOLA-
TOS TÁJÉKOZTATÁS 

 

A 2015. évben előállított magánfőzött párlat utáni 
adóbevallási és adófizetési kötelezettségét 2016. 
január 15. napjáig kell teljesítenie az önkormányzati 
adóhatósághoz. Amennyiben párlatot a 2015. évben 
nem állított elő, úgy sem adóbevallási, sem adófize-
tési kötelezettség nem terheli. 
2016. január 1. napját követően a magánfőzött párlat 
előállítására alkalmas desztillálóberendezés tulaj-
donjogának megszerzését – 15 napon belül – to-
vábbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell be-
jelenteni, azonban az előállítani tervezett magánfő-
zött párlat előállításához az előállítást megelőző-
en párlat adójegyet kell beszerezni a vámható-
ságtól. 
 

Párlat adójegy beszerzésére az jogosult, aki regiszt-
rálta magát az önkormányzati adóhatóságnál. 
A Jöt. 64. § (6) bekezdése szerint a párlat adójegy a 
beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat 
tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 
forint értéket képvisel, egy liter 42 
térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat 
adótartalmát figyelembe véve.  
A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 
párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 
86 darab párlat adójegyet szerezhet be, és legfeljebb 
ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. 
Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett 
adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, ak-
kor a tárgyév végéig be kell szereznie a többlet-
mennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól 
azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen eset-
ben sem lehet túllépni. 
 

A párlat adójegy értékének megfizetése teljesíthető:  
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál beszerezhető 
készpénzátutalási megbízással (csekken) vagy  
b) banki átutalással.  
 

A megrendelést a NAV_J27 számú nyomtatvány 
kitöltésével kell benyújtani a magánfőző lakóhelye 
szerint illetékes adó- és vámigazgatósághoz. A 
nyomtatványt mind elektronikus úton, mind papír 
alapon be lehet nyújtani.  
 

A magánfőző berendezések bejelentési kötelezett-
sége az idei évben is változatlan, azt a helyi adó-
hatósághoz kell megtenni! 
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Síkosság mentesítés, hóeltakarítás az ingatla-
nok előtti területen. 
 

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 7/2003. (VI. 24.) önkormányzati 
rendelete  szerint:  
„ 4. § 

(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos, használó 
naponta mind a téli, mind a nyári időszakban 
legkésőbb reggel 8 óráig köteles letakarítani, illetve 
letakaríttatni és a hulladékot az öszegyűjtött háztartási 
hulladékkal együtt elszállíttatni. 
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szük-
séghez képest naponként többször fel kell hinteni. A 
felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó 
szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, 
sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A 
szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra 
kötelezettnek kell gondoskodni. 
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán-
tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne 
származzon baleset. 
5.§ Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója 
e rendeletben előírt kötelezettségét nem teljesíti, az 
önkormányzat jogosult azt a kötelezett költségére elvé-
geztetni.” 

 

Kérem Önöket, hogy egymás védelme érdekében foko-
zottan ügyeljenek az ingatlan előtti járdatest és te-
rület síkosság mentesítésére.  

A Balaton jegén történő sportolás, közlekedés 

 

A vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad 
vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását. A 
jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelő-
zése érdekében a vízirendészet munkatársai jogsértések 
észlelése esetén enyhébb esetekben először „csak” fi-
gyelmeztetnek, a komolyabb vagy visszatérő esetekben 
azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak. (Pl. hely-
színi bírság, szabálysértési feljelentés.) Intézkedéseik 
során elsősorban a tájékoztató, figyelemfelhívó, figyel-
meztető jelleg dominál. 
 

Néhány íratlan szabály, amit jégre lépéskor taná-
csos szem előtt tartani 
 

 Ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert 
fokozottan veszélyes. 

 A parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztiku-
san csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk 
csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad 
vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak min-
ket a kijutási lehetőségtől. 

 Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen. 
 Legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges 

baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb sú-
lyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi se-
gélyhívó, vagy a 112-es segélyhívó telefonszám). 

 Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzol-
tóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban 
a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és meg-
felelően kiképzett szakemberekkel. (112-es segély-
hívó). Soha ne aludjunk el a jégfelületen. 

TÉLI IDŐJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, lakosokat, hogy – mint arról már többször is hírt adtunk – a Köz-
ponti Címregiszer 2015. január 1-jén kezdte meg működését. 
 

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő 
cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző 
nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, 
hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok meg-
egyezzenek.  
 

A település címeinek felülvizsgálata és a felülvizsgálat következtében azok helyesbítése és javítása folyamatban 
van. Az érintett ingatlan tulajdonosok értesítést kapnak a hivataltól, amelyben tájékoztatást adunk az esetleges 
címváltozásról, valamint a változásból adódó kötelezettségekről.  
 

Amennyiben a címváltozás miatt igazolásra van szüksége, azt szíveskedjen jelezni a Vonyarcvashegyi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségénél (Balatongyörök, Kossuth u. 29.).  
A több ingatlant érintő címváltozásról tájékoztatót és jegyzőkönyvet teszünk közzé a 
www.balatongyorok.hu honlapon, így kérem, hogy lehetőség szerint kísérjék figyelemmel a honlapra feltöl-
tött aktuális dokumentumokat.  

CÍMNYILVÁNTARTÁS 

http://www.balatongyorok.hu


HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

Kommunális hulladékgyűjtés 

 

A kommunális hulladékgyűjtés időpontja változatlan, vagyis szeptem-
ber 1-től május 31-ig hetente egy alkalommal, szerdán; június 1-től 
augusztus 31-ig hetente kettő alkalommal, szerdán és szombaton.  
Állandó ingatlanok esetében a gyűjtés szállítás időpontja egész évben, 
míg az üdülő ingatlanok esetében április 15-től október 15-ig tart.  
 

A hulladékszállítási díj alóli mentességek, szüneteltetés lehetősége 

 

Mentes a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól a 70. életévét 
betöltött, egyedül élő magánszemély a személyi adat-, és lakcímnyil-
vántartás szerint és ténylegesen is lakóhelyéül szolgáló építmény 
után, feltéve, ha az ingatlanban vállalkozási tevékenységet nem foly-
tatnak és szálláshely nyújtásra sem hasznosítják.  
 

Amennyiben a Balatongyörök közigazgatási állandó lakóhellyel ren-
delkező és életvitelszerűen itt élő ingatlantulajdonos a község köz-
igazgatási területén további, a rendelet hatálya alá tartozó ingatlannal 
rendelkezik, úgy díjfizetési kötelezettség kizárólag azon ingatlan után 
terheli, amelyben állandó lakosként életvitelszerűen tartózkodik. Fel-
téve, hogy a további ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használ-
ja, települési szilárd hulladéka ott nem keletkezik. Nem vonatkozik a 
mentesség különösen arra az esetre, ha a további ingatlanban bárki 
bármilyen jogcímen életvitelszerűen tartózkodik, vagy ha azt kereske-
delmi szálláshelyként üzemeltetik, illetve egyéb módon hasznosítják.  
 

Amennyiben az ingatlanhasználó előzetesen írásban bejelenti, hogy az 
ingatlanát legalább 30 napig nem használja életvitelszerűen, másnak 
bérletbe, albérletbe nem adja és azt megfelelően igazolja, úgy a közszol-
gáltató a bejelentést követő hónap első napjától a közszolgáltatást szüne-
telteti az ingatlanhasználat újbóli megkezdéséig. Az ingatlanhaszná-
lat ismételt megkezdését az ingatlanhasználónak haladéktalanul be kell 
jelentenie a közszolgáltató felé. 
 

A szüneteltetés lehetőségének feltétele, hogy az ingatlanhasználónak ne 
legyen fennálló díjhátraléka a közszolgáltató felé. 
A díjmentességhez szükséges igazolást kérelemre, a Vonyarcvashegyi 
Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén 
(Balatongyörök, Kossuth u. 29.) állítjuk ki. Az adott évben igénybe 
vehető mentességhez az igazolást legkésőbb február 15-ig kell 
megküldeni a Zalaispa Zrt. részére.  
A hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos panaszok, észrevé-
telek esetén kérem Önöket, hogy a szolgáltató ügyfélszolgálatát szí-
veskedjenek felkeresni.  
 

 

Elérhetőség:  
 

E-mail:  szamlazas@zalaispa.hu 

Levelezési cím: ZALAISPA Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 
1. 
Személyes ügyfélfogadás helye: Zalabér, 3096/12 hrsz., minden hét 
első napján 7,00-19,00 óráig, minden hét második napján 8,00-16,00 
óráig.  
Hévíz tekintetében kihelyezett ügyfélszolgálatot is tar t, minden 
hét péntekén reggel 7,30 órától délután 13,30 óráig, a Polgármesteri 
Hivatal épületében (Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.) 
Telefon:  92/707-510 

 

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző 
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SZELEKTÍV 

HULLADÉKGYŰJTÉS 

 

2015. november hónaptól bevezetésre 
került a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés, melyről az alábbiakban 
tájékoztatjuk Önöket. 

A házhoz menő szelektív gyűjtés során 
a ZALAISPA Nonprofit Zrt a kommu-
nális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a 
hasznosítható szelektív hulladékokat 
közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be 
az erre a célra kiosztott 120 l-es emblé-
más sárga színű zsákokból.    

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, 
flakonokat laposra taposva, míg a kar-
ton újság papírokat pedig összehajtva 
rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegel-
ve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegye-
nek a zsákokba zsíros, olajos élelmi-
szerrel, vegyszerrel szennyezett hulla-
dékot, valamint ismeretlen anyagot, 
szemetet. A zsákokat a szállítási napon 
reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék ki. 

 

Mi kerülhet a szelektív hulladék-
gyűjtő sárga színű zsákba? 

 

 ásványvizes, üdítős (PET) palackok 
kilapítva   

 műanyag, csomagoló fólia, nylon 
szatyor, tasakok 

 élelmiszer tárolására használt mű-
anyag flakon, kanna kimosott álla-
potban  

 fém csomagolóanyagok (üdítős, 
sörös, konzervdobozok)  

 újságok, folyóiratok, hullámpapír, 
kartonpapír, könyvek, füzetek, pa-
pírtartalmú italos doboz 

 

A szelektíven gyűjtött hulladékot az 
alábbi  szombati napokon szállítják el:           
Február 20., március 19., április 16. 
Kérjük, a szelektíven gyűjtött hulladé-
kot kizárólag a megjelölt szállítási na-
pon helyezzék ki. 
A gyűjtőjáraton dolgozó szemétszállí-
tók minden alkalommal annyi üres sze-
lektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek 
el ingyenesen, amennyi szelektív hulla-
dékkal teli zsákot Önök kihelyeztek. 

mailto:szamlazas@zalaispa.hu
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Hittan  

Az általános is-
kolai korosztály 
számára evangé-
likus hittan okta-
tást tartunk a Só-

várban szerdánként 16.30-órai kez-
dettel. Várjuk az érdeklődő gyere-
keket a Sóvárban, vagy az iskola-
busznál, ahonnan együtt megyünk 
le.  

Tappancs foglalkozások  

Szeretettel hívjuk az általános isko-
lai korosztályos gyerekeket a követ-
kező Tappancs foglalkozásra, me-
lyet hetedik éve szervezünk havi 
rendszerességgel. 

Következő alkalmunkat 2016. janu-
ár 30-án, 15-17.30 között tartjuk 
a Sóvárban. További alkalmaink: 
02.27., 03.12., 04.02., 04.30, 05.28. 

Istentisztelet 

A tavaly elkezdett protestáns isten-
tiszteleteket 2015 őszétől új rend-
ben folytatjuk. Református lelkész 
szolgálatával a hónap második va-
sárnapján várjuk a testvéreket 18-

órai kezdettel a Sóvárba.  

Külön sarkot alakítunk ki a kisgyer-
mekek számára rajzolási lehetőség-
gel, így nagy szeretettel várjuk a 
kisgyermekes családokat is. Az is-
tentisztelet teljesen nyitott, így fele-
kezettől függetlenül várunk min-
denkit, aki közösségben szeretne 
Isten felé fordulni.  

Mocorgók miséje 

A hónap utolsó vasárnapján 18 órai 
kezdettel tartjuk a Mocorgók Misé-
jét, ahol a római katolikus liturgia 
keretében Honthegyi Zsolt evangé-
likus lelkész hirdeti az igét. 

A következő alkalmunk 2016. janu-
ár 30-án. 

Alkalmaink nyitottak és ingyene-
sek, melyekre mindenkit sok szere-
tettel Várunk! 

Munkánkról bővebb információt 
talál a www.kie.hu, www.sovar.hu, 
és a www.lutheran.hu oldalakon. 
Helyben Marton Tamás ad felvilá-
gosítást a 06 20 327 23 82-es tele-
fonszámon. 

Györöki naptár – még kapha-
tó! 

A turisztikai Egyesület ismét meg-
jelentette a balatongyöröki fotók 
összeállításával készült 2016-os 
falinaptárát, mely az alábbi helye-
ken vásárolható meg 800 Ft-os 
áron még korlátozott számban:  

Tourinform iroda, Bertha Bulcsu 
Művelődési Ház, Hotel Panoráma, 
Magyaros Csárdás Étterem (Szent 
István utca). 

Téli hónapokban még a megszokottaknál is több időt tudunk szánni a jár-
őrözésre, így folyamatosan jelen tudunk lenni Balatongyörök területén. A 
hideg beköszöntével az első problémát a lehűlés hatására „összemenő” ka-
puk jelentik, amikor is a zárnyelv kiakad és a kapuk kinyílnak. Amint ilyet 
látunk, becsukjuk, bedrótozzuk. Az első hideg még nem volt elegendő a 
vízcsövek elfagyásához, de elképzelhető, hogy a következő olvadás már 
hoz magával néhány csőtörést. A csendes napokon akár ötven méterről is 
meg lehet hallani a csobogást, így aki ilyet hall, az próbálja valahogy értesí-
teni a tulajdonost.  
A civil világot érintő törvényváltozások következtében a Polgárőrség min-
den szintjén várhatóak kisebb változások, így egyesületünk is a közeljövő-
ben adja be új alapszabályát, amelybe a tisztségek megújítását is belefoglal-
juk. 
A megyei pénzbeli támogatások mellett két szolgálati kerékpárt is kaptunk, 
melyeket a tavasz folyamán állítunk szolgálatba. 

Polgárőrség hírei 

Rógán Tibor, Bán Ferenc és Nagy Tamás 

http://www.kie.hu/
http://www.sovar.hu/
http://www.lutheran.hu/
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Óvodánk pedagógiai programjában 
kiemelten szerepel a gyermekek 
egészséges életmódra és környezet-
tudatosságra nevelése. Mindezen 
célok megvalósulása érdekében szer-
vezünk az év során ehhez kapcsoló-
dó programokat.  
                                                      
Téli vidámságok 

 

Az újév meghozta a gyerekek örö-
mére a várva várt havat. Meg is ra-
gadtuk gyorsan a lehetőséget, és ja-
nuár 5-én vidám havas játékokkal 
töltöttük a délelőttöt a Jüngling ház 
udvarán. A reggel elhozott szánkók 
jó szolgálatot tettek a játékokhoz 
szükséges különféle eszközök fel-
szállítására: dobozok, karikák, vöd-
rök, kötelek, szalagok. Szívesen vál-
lalták a nagyobbak a szánkók húzá-
sát, és kíváncsian várták, vajon mire 
használunk fel ennyi mindent. Miu-
tán felsétáltunk az említett helyszín-
re egy kis szabad mozgásra volt le-
hetőség, míg elkészült az akadálypá-
lya.  
 

Ezután kezdődhetett a közös beme-
legítés két kis mondókára. Egyiket 
idézem hátha valaki fázás közben 
még hasznát veszi a télen: 
 

„Ugráljon az akinek, mindkét lába 
jéghideg. Csapja magát oldalba, ha 
lefagyott a karja. Ha piros az orra 
hegye, tenyerébe fújjon bele.” 

 

Ezután két csapatot alakítottunk: 
fehér és narancssárga szalagokkal 
jelöltük meg a gyerekeket. A csapa-
tok élére Kriszti óvó néni és Klári 
óvó néni álltak és indulhatott a „ 
Gyere a nyomomba!” című  játék: a 
gyerekek a felnőtt lábnyomába lépve 
sorba haladva közelítették meg az 
akadálypályát. Első játékként havat 
kellett hordani egy-egy karikába egy 
bizonyos ideig. Serényen gyűjtöget-
tek, volt aki vödörbe, volt aki a mar-
kába vitte. Ezután párba állva, egy-

egy dobozzal a kézben futva és köz-
ben karikákba belelépve tornyot kel-
lett építeni a pálya végén kijelölt 
helyre.  
 

A harmadik játékban ezt a tornyot 
kerülték meg szánkóhúzással, mely 

során két nagyobb óvodás húzott egy 
kisebbet. Fontos volt az egymásra 
figyelés, együttműködés. Végül a 
játék elején összegyűjtött hókupac-
ból hógolyókat gyúrva „lebombáz-

hatták” a felépített tornyot. 
A vállalkozó kedvűek a friss hóban 
hó angyalkákat készíthettek. Mind-
ezek után jól esett a dadus nénik ál-
tal elkészített meleg tea elfogyasztá-
sa. Hazafelé a nagyon fáradtak ráül-
hettek a szánkóra. 
 

Jó hangulatban telt ez a délelőtt, a 
friss levegőn mozogva nem is fáz-
tunk és nagyon örültek a gyerekek, 
hogy jutalmul mindenki egy plüss 
állatot vihetett haza.  
 

A téli havas játék az óvodánk udva-
rán folytatódott a következő két na-
pon: a jól tapadó hóból hógolyókkal 
célba dobáltunk, hóembereket építet-
tünk, és akinek kedve volt havat la-
pátolhatott.  
 

Mindezek a szabadban töltött tevé-
kenységek fokozzák a gyermekek 
edzettségét, teherbíró képességüket 
és segítik fizikai fejlődésüket. 
 

A környezettudatos magatartás ki-
alakításának fontos területe a kör-
nyezetünkben élő növények, állatok 
megismertetése, azok védelme, gon-
dozása. Éppen ezért az itthon telelő 
madarainkról sem felejtkezünk el 
ebben az időszakban. Folyamatosan 
helyezünk el eleséget a madáretető-
be és a fákra  „cinkegolyókat” agga-
tunk táplálékul. 
 

 

Egészséges uzsonnakészítő verseny 

 

Napjainkban egyre nagyobb hang-
súly kap az egészséges táplálkozás, 
az egészséges ételek népszerűsítése. 
Óvodai étrendünk is a táplálkozás- 
egészségügyi előírásoknak megfele-
lően alakul és kiegészül még a gyü-
mölcsnapokkal, melyért a szülőknek 
jár köszönet, hiszen hétről-hétre fel-
ajánlanak friss zöldséget, gyümöl-
csöt a gyermekek számára. Célunk, 
hogy nap mint nap ezekben a 
„vitamin percekben” minden kisgye-
rek kedvet kapjon és kóstoljon egy 
kis gyümölcsöt, rágcsáljon zöldsé-
get. 
 

2016. január 29-én délután 3. alka-
lommal rendezzük meg az egészsé-
ges uzsonnakészítő versenyt. Idén a 
helyszín a vonyarci óvodában lesz, 
mivel ennek a programnak közös-
ségépítő szerepe is van. A két óvoda 
5 csoportja, szülők és gyerekek 
együtt készítenek egészséges uzson-
nát. Mindezt egy szépen megterített 
asztalra kell tálalni, melyet zsűri ér-
tékel, illetve a múlt évben a részt 
vevők is szavazhattak. 
A főnyeremény egy vándorserleg, és 
természetesen minden csapat része-
sül jutalomban a részvételért. Nem 
utolsó sorban ötleteket merítünk 
egymástól, és jóízűen lakomázunk 
együtt az elkészült ételekből válo-
gatva. Váljék idén is egészségünkre!  
Szeretettel hívjuk és várjuk minden 
óvodás kisgyermek családját, nagy-
szüleit segíteni és szurkolni a cso-
portoknak! 
 

Tüttőné Kovács  Ibolya 

Óvodánk hírei 



 

MEGHÍVÓ 

 

A Képviselő-testület soron következő  
ülésére 

 

2016. január 21. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Helyszín: Községháza emeleti kistárgyaló 

 

Tervezett napirendi pontok: 
Balatongyörök Község Önkormányzata  

2016. évi költségvetésének megtárgyalása. 
 

Az ülések nyilvánosak, azokon minden  
érdeklődő részt vehet. 

Balatongyöröki Hírlevél 
2016 január  16 

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:   85.000,- Ft-tól 180.000,- Ft 
Koporsós temetés:      130.000,- Ft-tól 270.000,- Ft 
 

További információ temetkezésünkről az alábbi olda-
lon található:     
www.szentgloriatemetkezes.hu 

1990-ben az önkor-
mányzatiság kialakítása 
a magyar rendszerváltás 
egyik fő pillére volt. 
Huszonöt évvel ezelőtt a 
politikai és társadalmi 
változással új intéz-
ményrendszer, többpárti 
demokrácia jött létre és 
megteremtődött a helyi 
ügyek intézésének és 
irányításának lehetősége 
is.  

Új korszak kezdődött a 
települések történetében,  
óriási feladat és döntési 

szabadság került a képviselő-testületek kezébe.  

Csizmadia Ferenccel beszélgettünk erről az időszakról, aki 
1990 és 2002 között volt Balatongyörök polgármestere. 

Milyen áttörést  jelentett a község életében a rendszervál-
tás, illetve az, hogy Balatongyörök levált a közös tanács-
ról? 

Sokkal önállóbbak lehettünk, a falu turizmusból és adók-
ból származó bevétele lehetőséget adott arra, hogy olyan 
fejlesztéseket tervezzünk, amelyek a falu igényeinek meg-
felelőek. Senki nem szólt bele a tevékenységünkbe, a pol-
gármester és a képviselőtestület dönthette el milyen pro-
jektek valósuljanak meg. 

Milyennek képzelték el Balatongyörök jövőjét, milyen fej-
lesztési irányvonalakban gondolkodott az új vezetés? 

Elsősorban az infrastruktúra fellendítése volt a cél. Na-
gyon sok helyen kellett a víz- és csatornahálózaton javíta-
ni, valamint a közvilágítás sem volt tökéletes állapotban. 
Emellett a gáz is sok helyen bevezetésre került, valamint a 
falu közösségi tereit is bővítettük. A kerékpár út, a strand 
rendezése is fontos feladat volt, plusz sok helyen járdákat 
és utakat is fel kellett újítani.  

Mit tart a legnagyobb sikernek, eredménynek a polgár-
mesterként töltött 12 évéből? 

A 12 év alatt sosem igényeltem fizetést az önkormányzat-
tól és az ebből megspórolt pénzt, valamint  a Kunép strand 
eladásából származó összeget vissza tudtuk forgatni, és 
1999-ben egy teljesen új községházát tudtunk felépíteni 
belőle.  
A strand egyébként eredetileg állami tulajdon volt, az ál-
lamtól szerezte meg az önkormányzat, majd később, ami-
kor szükségessé vált, hogy legyen pénz a tervek megvaló-
sításához, akkor adtuk el.  

2015-ban volt 25 éves az önkormányzatiság 
rendszere 



2015-ben is népszerű program volt az Adventi Forgatag  

Idén nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre az Adventi Forgatag 
december első hétvégéjén a Jüngling 
Zoltán Közösségi Ház udvarán a 
Turisztikai Egyesület, Peter 
Bungardt és a helyi német közösség 
közös szervezésében. 
A pénteki napot a balatondericsi 
Magnificat kórus nyitotta meg, majd 
Biró Róbert polgármester köszöntöt-
te a résztvevőket és értékelte a 2015-

ös évet. A vendégek szórakoztatásá-
ról a győri Maya Trió gondoskodott. 
Horváth Melinda és Kamenik Klau-
dia magánénekesek, valamint Mo-

hácsi Attila, a Győri Nemzeti Szín-
ház színművésze operett slágerekkel 
és karácsonyi dalokkal gondoskod-
tak a jó hangulatról. Az estét a Bala-
ton Old Boys zárta, akik igazi utca-
báli hangulatot varázsoltak a forga-
tagba. 
A szombati napon, mint mindig, 

idén is a gyerekeké volt a főszerep. 
A Csány-Szendrey Általános és Mű-
vészeti Iskola apróságai adtak elő 
karácsonyi dalokat a Mikulásnak, 
aki a koncert végén meg is ajándé-
kozta őket. A gyerekeket a 
HandaBanda zenekar Mikulásváró 
koncertje követte, akik mesékkel, 
dalokkal szórakoztatták az apróságo-
kat és együtt várták a nagyszakállút, 
aki krampuszai kíséretében és egy 
nagy zsák ajándékkal a hátán megér-
kezett Balatongyörökre is. A napot a 
tavaly is nagy sikert aratott, sümegi 
Deresedő Wild Gerlicék koncertje 
zárta. 
Vasárnap Biró Róbert polgármester 
meggyújtotta a falu adventi koszorú-
ján a második gyertyát, majd Gye-
nesdiás, Vonyarcvashegy és Vállus 
vezetőivel közösen gyújtották meg a 
térségi koszorú második gyertyáját 
is. Deák Ferenc atya mindkét koszo-
rút megáldotta. A gyertyagyújtás 

után Sallee Barbara és Berkes Dániel 
karácsonyi jazz dallamokkal vará-
zsolták igazán hangulatossá a vásárt, 
majd 17 órakor kezdődött a hagyo-
mányos tombolasorsolás, amelynek 
fődíját, egy LCD televíziót idén is 
Peter Bungardt ajánlotta fel. 
A győri Fratelli Goldoni Travel és 
Könyvesbolt által felajánlott, két, 
egyedi kiadású könyv – Radnóti 
Miklós illetve József Attila összes 
költeményei – boldog tulajdonosai 
Pimmer Judit és Márkus Réka lett. A 
szintén általuk felajánlott, két éjsza-
kás velencei utazás kihúzásakor is-
mét Márkus Rékának kedvezett a 
szerencse, a fődíjat pedig Gáspár 
Vilmos vitte el. 
A sok program mellett idén is íny-
csiklandó forralt borral, finom süte-
ményekkel, velős kenyérrel, mézes-
kaláccsal, eredeti német kolbászkák-
kal és sok-sok kézműves portékával 
várták a vásározók a vendégeket. Az 
idei évben is nagyon jól sikerült a 
forgatagunk, sok volt a látogató, és a 
tombola is nagyon népszerű volt, 
hiszen vasárnapra az összes szelvény 
elfogyott. 
Idén is köszönjük a tombola felaján-
lásokat Peter Bungardtnak, a forralt 
bor és teakészítésben nyújtott segít-
séget Szeglet Lacinak és Janov Ma-
riannak, Mikola Gyulának és csapa-
tának a sátor felépítését és elbontá-
sát, valamit a Polgárőrségnek a sátor 
őrzését. 
Szeretettel várjuk minden kedves 
vendégünket jövőre is! 

Regman Karola 

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 

Balatongyöröki Hírlevél 
2016 január  17 

A didergő király 



A „Györöki Hamutiprók” Hagyományőrző ÖTE   
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a  

XIII. GYÖRÖKI  
TŰZOLTÓ BÁLRA 

 

2016. február 20.  
     

Bertha  Bulcsu  
Művelődési Ház  

                
Zene:  CASINO együttes 

 

"A" menü: 
Matrózhús, rizs, savanyúság,  

Tengerész piskóta 

"B" menü:  
Göngyölt hús "Popeye" módra,  

burgonyapüré,  savanyúság,  
                                                               Tengerész piskóta 

 

   A bál programja: 

     19.00 órától érkezés 

     20.00 vacsora 

     22.00 Hamutiprók műsora 

     Éjfélkor tombola 

Asztalfoglalás: 2016. február 17-ig             

         További információ:  Mikola Gyula 30/426-3079 


