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Balatongyöröki Hírlevél 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  Felelős kiadó: 
Biró Róbert polgármester. Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth 
Lajos u. 29., e-mail: muvhaz@balatongyorok.hu  Megjelenik 500 példányban. 

Kulturális séta 

Ülhetünk a számítógép előtt. Néz-

hetjük a balatongyöröki fényképe-

ket, képeslapokat. Akár órákon át 

visszamehetünk a hajdan volt idők-

be: „Ez hol volt?” „Ez mikor volt?” 

„Ezek kik?” „Ők élnek még?” kér-

déseinkkel.  

Egy kellemes vasárnap délután sé-

tálhatunk Balatongyörök utcáin. 

Időnként magányosan. Máskor pó-

rázon vezethetjük kedvenc kutyán-

kat. Az is előfordulhat, az egész 

család jár egyet. Útközben mindent 

könnyebb megbeszélni. 

Március 25-én vasárnap délután Az 

ősök viselt dolgairól kulturális sé-

tán Villányi Éva a Bertha Bulcsú 

Művelődési Ház és Könyvtár veze-

tője jó sok régi fényképről és ké-

peslapról igényesen készített, A/4-

es nagyságú, fóliázott dokumentu-

mot adott körbe a megjelenteknek. 

Balatongyörök régi utcái, házai, vil-

lái élettel teltek meg, ahogy kézről-

kézre jártak a képek. Villányi Éva 

elmondta a kiszemelt épületekről 

fennmaradt információkat, amit a 

túrázók kiegészíthettek. Ha egyszer 

majd begépelem a Google keresőbe 

a „Balatongyörök anno"-t, csak 

azért teszem, hogy újra átéljem a 

régi fényképeket élővé varázsoló 

felejthetetlen sétát. Egy szépen 

rendbe hozott villában Michael 

Kugler osztrák állampolgár vendé-

gül látta a kis csapatot. Jól esett a 

forró kávé. A süteményt nem lehe-

tett nem megosztani a fegyelmezet-

ten mellém ülő fekete kutyussal, a 

házőrzővel. Kutya nyelven elma-

gyarázta: „Abból a linzerből én is 

kérnék. Lehet?” Kapott. Hálából 

megnyalta a kezem. Ennél már csak 

az esett jobban, hogy Michael ma-

gyarul válaszolt a kérdéseinkre. 

A túra végén néhányan dicsérő sza-

vakkal köszöntük meg Villányi 

Évának a BBMHK vezetőjének a 

tartalmas, élményekben gazdag dél-

utánt. 

-  Nem az én érdemem. Robié. Ő 

gyűjtötte éveken át a sok anyagot. 

- Csak csendestárs vagyok – mond-

ta szerényen Bíró Róbert, a község 

polgármestere, aki egy-egy épület 

előtt a túra során időnként az érdek-

lődök kérdéseire röviden válaszolt. 

 

Remélem lesz még Balatongyörö-

kön olyan község néző túra, amely 

méltán fölülírja a privát sétákat és a 

NET-en való élettelen rohangálást. 

                                                                                                       

Kovács Ida 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

A Bertha Bulcsu Művelődési   

Ház és Könyvtár programjai. 

 

 

Április 18. szerda 17 óra 

KÖNYVMOLYKLUB 

 

Április 19. csütörtök 17 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Hagyományos  

gyümölcsfajtáink 

Előadó: Dr. Szabó István  

 

Április 28. szombat 

Balatongyöröki  

PALACSINTAFESZTIVÁL 

 

Május 3. csütörtök 16.30 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Évadzáró szalonnasütés a  

Bélapi pihenőnél 

 

Május 19. szombat 16 óra 

BALATONGYÖRÖK ANNO 

Kiállítás régi györöki fotókból 

(megtekinthető május 28-ig) 

 

Május 19-21. 

PÜNKÖSDI  

SZEZONNYITÓ 

 

 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház 

és Könyvtár 

8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. 

83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 

konyvtar@balatongyorok.hu 
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Jill Santopolo: A fény, amit elvesztettünk 

Lucy és Gabe végzős egyetemistaként találkoznak 2001. szeptember 11-én 
New Yorkban. A nap mindkettejük életét gyökeresen megváltoztatja – a 
történtek után azt szeretnék, ha az életük jelentene valamit, igazán számí-
tanak. Egy év múlva ismét találkoznak, és úgy tűnik, pont egymásban ta-
lálják meg az életük értelmét. Ám Gabe fotós-újságíró lesz a Közép-
Keleten, Lucyt pedig New Yorkhoz köti a munkája… A következő tizen-
három évben közös útjuk álmokon, vágyakon, féltékenykedéseken, meg-
csalásokon vezet el végül a szerelemig. Vajon sikerül a két fiatalnak mind-
ezek után összeegyeztetni a szenvedélyt a biztonsággal, az álmokat a való-
sággal? 

Darja Desombre: A flamand csempék titka 

Furcsa betörést jelentenek Szentpéterváron: az elkövető csupán néhány 
régi flamand kandallócsempét visz el, amelyek játszó gyermekeket ábrá-
zolnak. A tulajdonos Marija Karavajt bízza meg azzal, hogy magánnyo-
mozóként eredjen a nyomába a tolvajnak, így a nő kíváncsiságtól hajtva 
Európába utazik. Mindeközben Moszkvában tűz üt ki a Metropol Szálló 
egyik szobájában, valamint egy régiségkereskedésben. Az áldozatok kö-
zött látszólag nincs kapcsolat. Az üggyel megbízott Andrej Jakovlev a 
nyomokat követve egy uráli börtönig jut, míg Marija egy 16. századi titok-
zatos kereskedő életét tanulmányozza. Egyikük sem számít rá, hogy a nap-
jainkban történt gyilkosságok és egy négyszáz éves titok ugyanannak a 
láncnak a szemei… 

Jodi Picoult: Elrabolt az apám 

Cordelia Hopkins harminc éves, sikeres a munkájában, szép kislánya és 
elbűvölő vőlegénye van – az élete tökéletes. Édesapja ugyan egyedül ne-
velte fel, de gyermekkora boldogságban és szeretetben telt. Azonban egy 
elfeledett emlékkép felbukkanása miatt minden összeomlani látszik: addi-
gi élete hazugságnak tűnik, semmi nem úgy igaz, ahogy ő azt addig hitte. 
Édesanyja mégsem halt meg, nagyon is él és keresi őt, hiszen Cordeliát 
elrabolta a saját apja, aki új családnevet vett fel, megváltoztatta a lakóhe-
lyüket és új életet épített fel kettejüknek… 

Jodie Picoult eddigi regényeihez hasonlóan izgalmasan, krimiszerű fe-
szültséget teremtve, mesterien gombolyítja a cselekmény fonalát, miköz-
ben szokatlan, hétköznapinak egyáltalán nem mondható, azonban életsze-
rű történeteivel bűvöli el az olvasót.  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Polgárőr hírek 
 

Ahogy nemrégiben írtunk róla, a 

Balatongyöröki Polgárőr Egye-

sület megnyert egy pályázatot, 

amelyet a Nemzeti Együttműkö-

dési Alap írt ki.  

Ennek keretében lehetőségünk 

nyílt egy információs füzetet 

létrehozni, ami mindenki számá-

ra ingyenesen elérhetővé válik 

hamarosan.  

Ebben minden fontos telefon-

szám – nem csak a polgárőrség-

hez kapcsolódó – szerepelni fog. 

Célunk, hogy minden háztartás-

ba eljusson és a közösség tagjai 

tisztában legyenek azzal, hova 

fordulhatnak ha bármilyen prob-

léma adódik. 

Emellett betekintést enged a he-

lyi önkéntes szervezetek munká-

jába, feladatkörébe. 

A tájékoztató anyag az alábbi 

képen látható külsővel jelenik 

meg: 
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A 2017. március 22-i soros ülésen 
a képviselő-testület jóváhagyta a 
településkép védelméről szóló 
helyi rendeletét, ami 2018. május 
01. napjával lép hatályba.  
 
Módosításra került a szociális ellá-
tások és azok igénybevételéről 
szóló helyi rendelet is. A változá-
sokról külön tájékoztatás kereté-
ben olvashatnak.  
 
A képviselő-testület jóváhagyta a 
gyermekvédelem helyi szabályo-
zásáról szóló önkormányzati 

rendeletét. Balatongyörök Község 
Önkormányzata Képviselő-
testületének a gyermekvédelem 
helyi szabályozásáról szóló rende-
lete 2005. november 1-jén lépett 
hatályba. Hatályba lépése óta a 
gyermekvédelem területe jelentős 
változáson ment át, ezért új rende-
let megalkotása vált szükségessé.  
A tervezet rendelkezik a gyerme-
kek részére nyújtható támogatá-
sokról, a pénzbeli és természetbeni 
juttatásokról, valamint az igénybe 
vehető személyes gondoskodás 
formáiról.  
Ezen belül Balatongyörök Község 
Önkormányzata az alábbiakat biz-
tosítja:  
 
pénzbeli juttatásként 
• a szociális ellátásokról és 

azok igénybevételéről szóló 
helyi rendeletben foglalt 
rendkívüli települési támo-
gatás 

• rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, amely tör-
vényben meghatározott ellá-
tási forma, így a rendelet 
nem szabályozza  

 
természetbeni támogatásként 
• az intézményi gyermekét-

keztetés – Vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvoda Főzőkony-
hája útján, a térítési díj meg-
határozása külön helyi ren-
deletben történik. 

• szünidei gyermekétkeztetés- 
vásárolt élelmezés formájá-
ban, térítésmentes juttatás.  

 
személyes gondoskodás formái 
• család-és gyermekjóléti 

szolgáltatás, a Zalaszántói 
Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat Társulás társult 
tagjaként, a Zalaszántói Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szol-
gálat útján  

• gyermekek napközbeni ellá-
tása – óvodás gyermek ese-
tében a Vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvodában. Az ál-
talános iskoláskorúak részé-
re a napközbeni ellátást az 
állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott és 
működtetett Vonyarcvashe-
gyi Eötvös Károly Általános 
Iskola biztosítja.  

 
A képviselő-testület elfogadta az 
élelmezésért fizetendő térítési dí-
jakról szóló 8/2018. (III. 26.) ön-

kormányzati rendeletét, amely-
ben meghatározta a szociális étke-
zésért fizetendő díjat, továbbá az 
óvodai intézményi térítési mérté-
két is. Az óvodások étkezés térítési 
díja 385 Ft-ban, az óvodai dolgo-
zók által fizetendő díjat 575 Ft-
ban, a szociális étkezés térítési dí-
ját változatlanul 510 Ft-ban, míg 
az önkormányzati/hivatali dolgo-
zók étkezési díját 900 Ft-ban hatá-
rozta meg a képviselő-testület. A 
rendelet 2018. április 01. napjától 
lép hatályba.  
 
A 9/2018. (III. 26.) önkormány-
zati rendelettel a képviselő-
testület módosította a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról szóló 
11/2015. (VI. 30.) rendeletét. A 
módosítással a rendeletben rögzí-
tésre került az, hogy a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft, mint 
közszolgáltató feladatát alvállalko-
zó, a Zalaispa Zrt. útján látja el.  
 

7. napirendi pontként a képviselő-
testület jóváhagyta az önkormány-
zat 2018. évi közbeszerzési tervét. 
A tervben a jelenleg ismert és a 
költségvetésbe betervezett beruhá-
zások kerültek feltüntetésre. A 
közbeszerzési terv megtalálható a 
www.balatongyorok.hu oldalon.  
 
A rendeletek teljes terjedelemben 
a http://www.njt.hu/njt.php?
onkormanyzati_rendeletek webol-
dalon olvashatók.  
 
8-9. napirendként az egyesületek 
2017. évről szóló pénzügyi beszá-
molóját hagyta jóvá a képviselő-
testület.   
 
A 10. napirend keretében a képvi-
selő-testület a 2018. évi idegenfor-
galmi munkatervet, nyári rendez-
vények koncepcióját fogadta el.  
 
30/2018. (III. 26.) határozatával a 
képviselő-testület módosította a 
2018. évi munkatervét. A módosí-
tás szerint az áprilisi soros ülés 
időpontja 2018. április 18. 
(szerda) napra változik.  
 
Több ingatlantulajdonos kereste 
meg a képviselő-testületet azzal, 
hogy a kizárólagos, vagy résztu-
lajdonát képező ingatlant térítés-
mentesen ajánlja fel az önkor-
mányzat részére. A 12. napirend 
keretében ezekről a felajánlásokról 
döntött a képviselő-testület. A fel-
ajánlásokat a képviselő-testület ez-
úton is tisztelettel megköszöni.  
 
13. napirendként a Keszthelyi 
Mentők Alapítvány részére 20 ezer 
forintos támogatást hagyott jóvá a 
képviselő-testület-. 
Ezt követően a Balatoni Szövetség 
kérelmére, a www.hirbalaton.hu 
weboldal támogatására 60 ezer fo-
rint odaítéléséről döntött a képvi-
selő-testület.  
 
15. napirendi pont keretében a He-

Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről 

http://www.balatongyorok.hu
http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
http://www.hírbalaton.hu
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lyi Választási Bizottság tagja került 
megválasztásra. 
 
A tavalyi évben döntött a képviselő-
testület a Balatongyöröki Kábelteleví-
zió Fenntartó, Működtető és Fejlesztő 
Kft. végelszámolásáról. A végelszá-
molási eljárás kezdő dátuma 2017. 
augusztus 01. volt. A végelszámoló a 
végelszámolási eljárás végleges befe-
jezéséhez elkészítette a kft. zárómér-
legét, zárójelentését és vagyonfelosz-
tási javaslatát. A törvény értelmében 
a képviselő-testületnek, mint a társa-
ság Társaság tulajdonosának 
határoznia kellett a Kft. 
vagyonfelosztási javaslatáról, a 
zárójelentés és zárómérleg 
elfogadásáról, az iratok őrzéséről, 
valamint a végelszámoló díjazásáról 
is. A javaslatot a képviselő-testület 
40/2018. (III. 26.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
A március 29-i együttes ülésen Bala-
tongyörök Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete és Vonyarc-
vashegy Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elfogadta a 
Vonyarcvashegyi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2017. évi zárszámadását. 
A Hivatal 2017. évi költségvetésének 
zárszámadását a képviselő-testületek 
108.952.385.- Ft bevétellel és 
104.395.901.- Ft teljesített kiadással 
hagyták jóvá.  

MEGHÍVÓ  

Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kö-

vetkező soros ülését 2018. április 18-án (szerdán) 16.00 órakor 

tartja az önkormányzat tanácskozótermében. A tervezett napirendi 

pontok:  

Szóbeli tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása 

3./ Belső ellenőrzési munkáról beszámoló 

4./ Beszámoló a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 

évben végzett munkájáról  

5./ Szezonnyitó rendezvény programjának megtárgyalása 

6./ Szezonra való felkészülésről tájékoztatás  

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az éves  

KÖZMEGHALLGATÁS  
ÚJ időpontja  

2018. április 27. (péntek) 17.00 óra 

 

Helyszín:  

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 
 

Várjuk írásban a lakosság  jelzéseit, észrevételeit.! 

E-mail: polgarmester@balatongyorok.hu 

A lomot az adott napon reggel 6 óráig kell 

kihelyezni az ingatlanok elé úgy, hogy az a 

közlekedést ne zavarja. A szóródó hulladékot 

zsákban vagy dobozban tegyék ki! 

 

TILOS kihelyezni az alábbi hulladékokat: 

Gumi, építési törmelék, zöld hulladék, 

kommunális szemét, állati tetem, veszélyes 

hulladék 

2018. ÁPRILIS 23.  

LOMTALANÍTÁS 
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Településképi rendelet 

A 2017-es év számos változást ho-

zott a településfejlesztés és –

rendezés területén. 2017. január 1-

én hatályba lépett a településfej-

lesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban: Eljr.) módosítása, 

valamint az év folyamán többször 

módosult a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Tktv.) módosítása.  

A jogszabályváltozásokkal két új 

tervműfaj lépett életbe: a telepü-

lésképi arculati kézikönyv (a to-

vábbiakban: TAK), valamint a 

településképi rendelet (a további-

akban: TKR). 

A TAK szemléletformáló célt 

szolgál, mely a településképi köve-

telményeket alapozza meg. Ebben 

kell meghatározni a település tele-

püléskaraktert meghatározó telepü-

lésképi jellemzőit, a településképi 

szempontból egymástól jól elkülö-

nülő településrészeket arculati jel-

lemzőikkel és értékeikkel, a telepü-

léskép minőségi formálására vonat-

kozó javaslatokat, valamint a tele-

pülésképhez illeszkedő építészeti 

elemeket.  

A TAK-ot a Képviselő-testület a 

146/2017. (XII.29.) számú határo-

zatával fogadta el.  

A TKR állapítja meg a helyi épí-

tészeti örökség területi és egyedi 

védelmét, a településképi szem-

pontból meghatározó területeket, 

valamint a településképi követelmé-

nyeket. A TKR megalapozására a 

TAK szolgál.  

A TKR és a helyi építési szabály-

zat (a továbbiakban: HÉSZ) mel-

lérendelt viszonyban áll egymás-

sal. A két rendelet célja, szerkezete 

és tartalmi felépítése is eltérő, de a 

két rendeletnek összhangban kell 

állnia egymással. 

A településképi rendelet a „Hogyan 

és milyet lehet építeni?” kérdésre, 

míg a helyi építési szabályzat a 

„Hová, mit és mekkorát lehet építe-

ni?” kérdésre ad válaszokat. 

Az elfogadott rendelet felépítése:  

I. Általános rendelkezések: a ren-

delet célja, hatálya, értelmező ren-

delkezések 

II. A helyi védelem: védelem alá 

helyezés, helyi védettség megszün-

tetésének szabályai;  a helyi védett 

értékek megjelölése, nyilvántartása, 

egyedi védelemmel kapcsolatos 

szabályok, helyi területi védelem 

III. Településképi szempontból 

meghatározó területek: a település 

lehatárolása – Ófalu, Újfalu, Üdülő-

központ, Szőlőhegyek, Part menti 

sáv, Természetközeli területek 

IV. Településképi követelmények: 

az egyes övezetekben elhelyezhető 

épületek, építmények követelmé-

nyei, valamint a közterületeken el-

helyezett cégtáblákra, reklámhordo-

zókra vonatkozó előírások 

V. Településkép védelmi és szak-

mai konzultáció: az építtetőnek 

minden esetben szakmai konzultá-

ciót kell kezdeményezni, ha  

• a lakóépület egyszerű bejelenté-

séről külön jogszabály hatálya 

alá tartozik, vagy 

• helyi egyedi védelem alatt álló 

épületet érint, vagy 

• helyi területi védelem alatt álló 

területen történik, vagy 

• engedélyezési eljárást, telepü-

lésképi véleményezési eljárást, 

• településképi bejelentési eljá-

rást kell lefolytatni 

VI. Településképi véleményezési 

eljárás: minden esetben építmény 

építésére, bővítésére és településké-

pet érintő átalakítására irányuló 

építési, fennmaradási és összevont 

engedélyezési eljárást megelőzően. 

 

VII. Településképi bejelentési 

eljárás: minden közterületről, köz-

forgalom által használt területről 

vagy közforgalom céljára átadott 

magánterületről látható, építésügyi 

hatósági engedélyhez nem kötött 

építési tevékenység megkezdése 

előtt,  amennyiben az építtető nem a 

helyi Önkormányzat 

 

VIII. Településképi kötelezési 

eljárás, településképi bírság: a tele-

pülési követelmények teljesítése, a 

szakmai konzultáció, településképi 

véleményezési eljárás, településké-

pi bejelentési eljárás lefolytatásának 

elmulasztása esetén kötelezési eljá-

rás kezdődik, reklám, reklámhordo-

zó elhelyezése esetén 15 napon be-

lül értesíteni kell a megyei kor-

mányhivatalt 

 

IX. Önkormányzati támogatási és 

ösztönző rendszer: az önkormány-

zat a védetté nyilvánított helyi épí-

tészeti értékek megóvásának, fenn-

maradásának, megőrzésének előse-

gítésére forrást biztosíthat. Ennek 

kidolgozását és lehetőségeit a ké-

sőbbiekben tárgyalja a képviselő-

testület.  

 

X. Záró rendelkezések, Helyi Épí-

tési Szabályzattal történő össz-

hang megteremtése 

 

XI. Mellékletek, függelékek: helyi 

védett értékek, kérelem nyomtatvá-

nyok, nem telepíthető növényfajok, 

telepítésre javasolt növényfajok 
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2017. március 27-től a szociális 

ellátások terén az alábbi módosítá-

sok léptek hatályba:  

 

1. Szociális tűzifa esetében: va-

gyonvizsgálat. A szociális ellátá-

sokról szóló  1993. évi III. törvény 

alapján vagyon: az a hasznosítható 

ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, 

továbbá pénzforgalmi szolgáltató-

nál kezelt – jövedelemként figye-

lembe nem vett – összeg, amelynek 

külön-külön számított forgalmi ér-

téke, illetve összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének a harmincszorosát 

(855.000.- Ft), vagy együttes for-

galmi értéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (2.280.000.- Ft) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátások jogosultsági 

feltételeinek vizsgálatánál nem mi-

nősül vagyonnak az az ingatlan, 

amelyben az érintett személy életvi-

telszerűen lakik, az a vagyoni érté-

kű jog, amely az általa lakott ingat-

lanon áll fenn, továbbá a mozgás-

korlátozottságra tekintettel fenntar-

tott gépjármű. 
A szociális tűzifa kérelem benyúj-

tási határideje: minden év április 

15-május 15. 

 

2. Ápolási díj: az ápolási díj eseté-

ben emelkedett a jövedelemhatár. 

Támogatás állapítható meg annak a 

nagykorú, balatongyöröki lakóhe-

lyű személynek, aki a 18. életévét 

betöltött tartósan beteg hozzátarto-

zójának ápolását, gondozását végzi, 

és részére a járási hivatal ápolási 

díjat nem folyósít. A jövedelemha-

tár 48.450,- Ft-ról 85.500,- Ft-ra, 

egyedül élő esetében 57.000,- Ft-ról 

114.000,- Ft-ra módosult. 
 

3. Házi segítségnyújtás térítési díj 

támogatása: a támogatási jogcím-

nél a módosítás jövedelemhatár 

eltörlését tartalmazza. A támogatás 

mértéke továbbra is a térítési díj 30 

%-a, azonban jövedelemhatártól 

függetlenül jár annak, aki házi 

segítségnyújtásban részesül. A mó-

dosítással a rászoruló idős korosz-

tály támogatását növelné a képvise-

lő-testület. 
 

4. Óvodakezdési támogatás: ösz-

szege az óvoda megkezdésekor 

(kiscsoport) 20 ezer forint, a továb-

bi években 10 ezer forint. 
 

5. Iskolakezdési támogatás: össze-

ge az első évfolyam megkezdésekor 

(akár általános, akár középiskolás, 

vagy felsőfokú intézmény hallgató-

ja) 30 ezer forint, a többi évfolyam 

esetében 20 ezer forint. 

Szociális rendelet 

Balatongyörök község területén az 

állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/

B. §-ának megfelelően 2018. május 

1-jétől kerül ismét sor az ebek ösz-

szeírására a jogszabályban megha-

tározott adattartalommal. 

 

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója 

az ebösszeíráskor köteles az adatla-

pon feltüntetett adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsá-

tani (az adatszolgáltatási kötelezett-

ség elmulasztása állatvédelmi bírsá-

got vonhat maga után). 

 

Az ebösszeíró adatlap a Vonyarc-

vashegyi Közös Önkormányzati Hi-

vatal Balatongyöröki Kirendeltségén 

(8313 Balatongyörök, Kossuth u 29., 

e-mail: igazgatas@balatongyorok.hu 

Tel: 83/546-906) kérhető, illetve 

letölthető az önkormányzati webol-

dalról. Az ebösszeíró adatlapot 

ebenként kell kitölteni és eljuttatni 

a Hivatal részére az alábbi módokon: 

• Levélben postai úton, vagy sze-

mélyesen: 8313 Balatongyörök, 

Kossuth u. 29. 

• Elektronikus úton (aláírva, majd 

scannelt formában) az igazga-

tas@balatongyorok.hu e-mail címre. 
 

Az ebösszeíró adatlapok leadásá-

nak határideje: 2018. június 30. 

 

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

és forgalmazásáról szóló 41/2010. 

(II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) 

bekezdése szerint – 2013. január 1-

től – a négy hónaposnál idősebb eb 

csak transzponderrel (chippel) 

megjelölve tartható, ezért szíves-

kedjenek a transzponderrel meg nem 

jelölt ebeket szolgáltató állatorvos-

nál megjelöltetni. 

 

A transzponderrel már korábban 

megjelölt, ám az adatbázisban nem 

szereplő eb adatait az állat tartója 

köteles a szolgáltató állatorvossal az 

adatbázisban regisztráltatni. A re-

gisztrált eb adatának megváltoztatá-

sa miatt történő adatmódosítás díj-

mentes. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ameny-

nyiben 2018. június 30-át követően 

az Ebösszeíró adatlapon szereplő 

adatokban változás állna be, továbbá 

amennyiben ezen időpont után kerül 

az eb a felügyelete alá, azt be kell 

jelenteni a Hivatal részére, a válto-

zást követő 15 napon belül 

 

Ebösszeírás 

mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu


8 Balatongyöröki Hírlevél – 2018 április 

 

BETIPEGŐ JÁTSZÓHÁZI NAPOK TOTYOGÓKNAK 

 
Kedves leendő óvodások és szüleik! 

 
A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda és a 

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki Tagóvoda 
nevelőtestülete   

szeretettel hívja és várja mindazon kedves Szülőket gyermekeikkel,  
akik szeretnének betekinteni óvodánk mindennapjaiba és  

eltölteni velünk egy játékos délelőttöt. 
 

Időpontok, amikor várjuk a betipegő-totyogókat „játszóházunkban”: 
      

Balatongyöröki Tagóvodában: 
Április 25-én, szerdán 10:30 -12:00 óráig 

       
Vonyarcvashegyi Óvodában: 

         Április 26-án, csütörtökön 10:30 – 12:00 óráig a Csiga-biga csoport-
ban 

 

          2018. május 14-15-én 8:00 – 17:00 óráig  
                 az óvodák minden csoportjában 

 
Kérünk mindenkit, hogy kényelmes váltócipőt hozzanak a gyerekeknek és 

a felnőtteknek az együtt játszáshoz! 

Tappancs 

Szeretettel hívjuk az általános 
iskolai korosztályos gyerekeket 
a következő Tappancs foglalko-
zásra, melyet április 28-án 
szombaton délután 15.00-órai 
kezdettel tartunk a Sóvárban. 
Következő időpont:  05.26. 

Istentisztelet 

Református lelkész szolgálatá-
val a hónap második vasárnap-
ján várjuk a testvéreket 18-órai 
kezdettel. Legközelebb május 
13-án. 

Hittan  

Szeptemberben újra kezdődött 
az evangélikus hittan oktatás a 
Sóvárban az általános iskolai 
korosztály számára. Szerdán-
ként 16.30 órai-kezdettel várjuk 
az érdeklődő gyerekeket a Só-
várban, vagy az iskolabusznál, 
ahonnan együtt megyünk le.  

Marton Tamás 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

Tisztelt Szülők! A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvodában és a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyö-

röki Tagóvodájában a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:: 
2018. május 14. hétfő 7.00 - 17.00 óráig, 2018. május 15. kedd 8.00 - 18.00 óráig 

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállí-

tott személyi azonosítót, a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülők személyi azonosító és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványát, a gyermek TAJ-számát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban 

az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson kell részt vennie. „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, a fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett telepü-

léseken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető.” 

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai 

felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője 2018. május 31-ig tájékoztatja az érintett szülőket. 

                                                                                 Tüttőné Kovács Ibolya,  megbízott intézményvezető 
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Szent Glória Temetkezési Kft. 

            Új címünk: 

    Gyenesdiás 
       Csillag út 11. 

  Nyitva: H-P 08.00-16.00 

  Éjjel-nappal hívható: 

  06 20 9230 769, 06 30 552 8017 

 További információért temetkezésünkről az alábbi    

  linken kaphat: www.szentgloriatemetkezes.hu 

Tavaszköszöntő túra 

Közös kirándulásra szalonnasütésre várjuk a gyermeket, családosokat 

április 15. (vasárnap) a Büdös-kúthoz. 

 

Találkozás 10.00-kor a Szalonnasütőnél (Bélapi pihenő) majd konvojban 

megyünk fel az erdei úton a Büdös-kúthoz. 

Onnan kisebb kör a Papp-hegyi kilátóhoz, vagy nagyobbakkal a kutyate-

metőig, még nagyobbakkal a Szent Miklós forráshoz, túravezető Horváth 

Melitta. 

Egész kicsiknek helyben totyogás a széles erdei úton, és a réten.  Tűzről, nyársról gondoskodunk, de nyársra 

valót, sütit, italt mindenki hozzon magával. „Sese” idő esetén is találkozunk a Szalonnasütőnél és megbeszél-

jük ott a lehetőségeket :-) 
 

Ruhagyűjtés 

Az április 23-i lomtalanítás előtt április 13-20-ig gyűjtjük a ruhákat a Sóvárban! 

A bedobozolt, bezsákolt ruhákat ezen időszakban bármikor lehet hozni, és a kapuval szembeni tornácon az asz-

talra/padra kérjük letenni. Naponta több alkalommal is bevisszük onnan. Aki egyeztetni szeretne, vagy segít-

ségre van szüksége, hívja Marton Tamást a 20/327 23 82-es számon.  Elsősorban gyermekruhákat, cipőket, 

játékokat várunk, de a felnőtt ruhákat is tudjuk továbbítani. A ruhaválogatás megkönnyítése érdekében kérjük, 

hogy csak a még jó állapotú, hordásra alkalmas ruhákat, tiszta állapotban hozzák el. Idén a környékbeli család-

segítők juttatják el a rászorulóknak a ruhákat, illetve Balatonedericsre kerülnek még. 

Csodabogyós barlang 

Május 5-én délelőttre szervezünk kirándulást a Csodabogyós barlangba. Belépőjegyek felnőtt 6.000.-, 18 év 

alatt 4.000.-Ft. Érvényes egyesületi tagsággal rendelkezőknek: 5000.-/ 18 alatt között 2.000.– Ft. 

Amennyiben elérjük a 26 fő csoportlétszámot, akkor fejenkénti 1.000.-Ft-os kedvezményt is jóváírjuk minden-

kinek. Alsó életkor 9-10 év! Részletes információt a www.csodabogyos.hu címen találtok. Jelentkezni Marton 

Tamásnál lehet a +36 20 327 23 82-es telefonszámon.  A szabad helyek betelte után fogjuk összeszedni a rész-

vételi díjakat, ez után lemondásra már csak más résztvevő biztosításával lehetséges! 

http://www.csodabogyos.hu
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Tervezett nyári programok 

MÁJUS 

19-28. Balatongyörök anno – fotókiállítás régi györöki képekből    

19-21. Pünkösdi Szezonnyitó   

27.                Becei kápolna búcsúja 

27. Gyermeknap 

JÚNIUS 

8-20. 6-szor a Föld körül  - fotókiállítás Czékmán Ágnes munkáiból    

9.  Háromlábú fesztivál - bográcsos ételek főzőversenye a Szépkilátónál 

22-júl. 5. Reformkortól a millenniumig – kiállítás   

23. Nyitott Pincék Napja  

25-júl. 1. Valóra Váltott Egészség     

30.                 Jótékonysági koncert a templomban 

JÚLIUS 

4-8. Nemzeti Hét      

7-19. Györöki Nyári Tárlat: Nagy Gábor Munkácsy-díjas grafikus kiállítása   

12. X. Györöki Jazzfiesta 

19-22. XXIII. Balatongyöröki Borfesztivál 

21-aug. 2.  Györöki Nyári Tárlat: Kovács Péter Kossuth-díjas grafikusművész kiállítása   

26. X. Györöki Jazzfiesta 

28.  Györöki Tűzoltónap   

AUGUSZTUS 

2.  X. Györöki Jazzfiesta    

3-5. 22. Minigolf-kupa        

3-20. Dencs Judit festőművész kiállítása     

4.                  Simándy József emlék-est 

4-16. Nádas Alexandra festőművész kiállítása     

9. X. Györöki Jazzfiesta        

10-12. XV. Györöki Bor és Dal Fesztivál     

18-31.           Györöki Nyári Tárlat: Kárpáti Tamás Érdemes Művész, festőművész kiállítása 

20. Szent István-napi koszorúzás        

25.                Országos kismotorfecskendő-szerelő verseny 

SZEPTEMBER 

1. Györöki Szüret és XVI. Halászléfőző Fesztivál  

7-14.  Mészárszéktől a városbírói tisztig – kiállítás Beretz Katalin anyagából 

29. Szent Mihály-napi búcsú     
 

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.   
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Az idei év első sporteseményére március 3. került sor a Bertha Bulcsu 

Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Szép számmal jelentek meg a 

versenyzők, akik között sorsolással dőltek el a párosítások. Jó hangulatban 

telt a délután, remek dobásokat, magas pontokat láthattak a jelen lévők. 

Szoros mérkőzések után kialakultak a helyosztók párosításai, végül nagy 

csatában a harmadik helyen Márkus Tamás végzett. A döntőben a két leg-

jobb játékos csapott össze, a nehéz verseny végén a második helyet Fehér 

Wladimir szerezte meg. A győztesnek járó kupát a legjobbnak kijáró taps 

közben Gergulás Dániel emelhette a magasba. Köszönöm minden megje-

lentnek és versenyzőnek a részvételt, az őszi verseny folyamán lesz lehe-

tőség a visszavágóra. Addig is mindenkinek jó időt és remek szezont kívá-

nok minél több sportolási lehetőséggel! 

MP 

Darts verseny 

Rajzpályázat  

eredményhirdetése 

Könyvtárunk A tavasz címmel hir-

detett meg egy rajzpályázatot, 

amelyre óvodások, általános- és 

középiskolás diákok munkáit vár-

tuk. Közel húsz kép érkezett, ame-

lyekből nyerteseket kellett válasz-

tanunk. A feladat nem volt köny-

nyű, hiszen nagyon szép és igé-

nyes alkotásokról volt szó. Az 

óvodásoknál Kárai Ráhel rajzát, 

az alsó tagozatosok közül Gelen-

csér Lili munkáját, a felső tagoza-

tosok közül pedig Tóth Viktória 

alkotását találtuk a legügyesebb-

nek, akik egy kis ajándékcsomag-

gal lettek gazdagabbak, amelyet a 

családi húsvétolás alkalmával ve-

hettek át (középiskolás rajz sajnos 

most nem érkezett). Azonban 

azokra is gondoltunk, akik most 

nem nyertek, vigaszdíjuk egy-egy 

csokitojás volt. A beérkezett mű-

vekből egy mini-kiállítást is készí-

tettünk, amely a művelődési ház 

előterében tekinthető meg. 

Rógán Edina  

könyvtáros 

 

Esős idővel köszöntött minket az idei húsvét, de ez nem befolyásolta a 
gyereket abban, hogy a Közösségi Ház kertjében szétszórt csokitojásokat 
rekordidő alatt összegyűjtsék. Idén is volt, aki kihozta kedvenc nyulait, 
így nem múlt el az ünnep egy kis nyuszisimogatás nélkül. A tojásgurítás 
elmaradt az eső miatt, de az ajándéknak szánt csokikat megkapták azok, 
akik verset mondtak vagy énekeltek.  

Húsvét versben-dalban 
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