
 

 

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA 

2018. IX.  szám 

 

December 

Polgárőr hírek 10. oldal Eltérített, lelőtt stb. repülők 8. oldal Adventi Forgatag 2. oldal 

Képviselő-testületi hírek 4 

Óvodai hírek 6 

Kutak eljárásjogi szabályai 9 

Polgárőr hírek 10 

Hulladékszállítási naptár 11 

Hangfürdő – meditáció 12 

A TARTALOMBÓL 

Falukarácsony 

Szeretettel invitálunk  mindenkit  közös karácsonyi  
ünnepségünkre 

 

2018. december 20-án, csütörtökön 17 órakor 

a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban. 

Az ünnepi műsorban fellépnek a györöki óvodások, a 
zeneiskola növendékei, az általános iskolások és a 

Hölgyklub tagjai.  A műsor után forralt borral, teával és 
süteménnyel  várjuk Önöket! 

 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket! 

Karácsonyi rege 

ha valóra válna, 
igazi boldogság 

szállna a világra. 
 

(Ady Endre)  

 

GYERTYAGYÚJTÁS  
A négy  baráti település 

 

Balatongyörök, Gyenesdiás, Vállus, 
Vonyarcvashegy  

 

közös adventi koszorúján a 4. gyertyát  

2018. december 23-án, vasárnap  
15.45 órakor gyújtják meg 

 

a Szent Mihály-dombon, Vonyarcvas-
hegyen. 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 
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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. 

Igazi karácsonyi hangulat advent második hétvégéjén 

Advent második hétvégéjén 11. al-
kalommal került megrendezésre a 
Turisztikai Egyesület által szerve-
zett Balatongyöröki Adventi forga-
tag. A rendezvénynek már második 
éve Balatongyörök dísztere adott 
helyet, mely ünnepi fényeivel igazi 
karácsonyi hangulatot teremtett a 
programra ellátogatók számára. Az 
érdeklődőket kézműves vásár és 
bőséges gasztronómiai kínálat vár-
ta, a gyerekek a Mikulással is talál-
kozhattak a Mikulásházban, vala-
mint számukra a kreatív sarok, illet-
ve a vásár és a Szépkilátó között 
közlekedő karácsonyi kisvonat 
nyújtott szórakozást. Az adventi vá-
sár első napját a füredi verklis nyi-
totta meg, majd a Lélekmadár 
együttes gospel koncertje és Sajcz 
Gábor harmonikás szórakoztatta a 
nagyérdeműt. Az estét a Balaton 
Old Boys retro bulija zárta, akik 
már hagyományt teremtve minden 
évben fellépnek a rendezvényen. 

Szombaton Biró Róbert Polgármes-
ter Úr és a szomszédos települések 
Polgármestereinek közreműködésé-
vel meggyújtásra került a balaton-

györöki és a térségi koszorún a má-
sodik adventi gyertya, majd verkli-
zene és a Csány-Szendrey AMI 
gyermekkórusa nyitotta meg a vá-
sár második napját. Ezt követőn 
swing dallamokkal szórakoztatta a 
közönséget a Happy Dixieland 
Band, klasszikusokat énekelt a Ma-
ya trió és végül a Crazy Monday ze-
nekar christmas partyja zárta az es-
tét. A már hagyományossá vált 
tombolasorsolásnál a nyertes szel-
vényekhez tartozó ajándékok mel-
lett kisorsolásra került fődíjakat 
Bungardt Peter, a Turisztikai egye-
sület, valamint a Keszthely Tourist 
ajánlotta fel. 

Az Adventi forgatagra két nap alatt 
rekordszámú látogató érkezett, ahol 
a fotók tanúsága szerint mindenki 
nagyon jól szórakozott. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani min-
den segítőnek és támogatónak, akik 
hozzájárultak a rendezvény sikeré-
hez!    

Balatongyöröki Turisztikai Egyesü-
let 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

A Bertha Bulcsu Művelődési   
Ház és Könyvtár programjai. 

 

December 20. csütörtök 17 óra 

FALUKARÁCSONY 

 

Január 1. kedd 14 óra 

TÁRSAS-KÖR 

PEZSGŐS ÚJÉVI TÚRA 

Találkozó a Kisfaludy utca vé-
gén. Pezsgőt és a jókedvét min-

denki hozza magával! 
 

Január 12. szombat 16-18 óra 

VARÁZSHANGOK  
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

 

Január 17. csütörtök  17 óra 

TÁRSAS-KÖR 

 

Január 23. szerda 16 óra 

KÖNYVMOLY-KLUB 

 

Január 24. csütörtök 17 óra 

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJ-
BAN: Lelőtt, elszabadult, 

eltérített repülőgépek 

Kositzky Attila előadása 

 

Január 30. 18.30 szerda 

HANGFÜRDŐ 

MEDITÁCIÓ  
 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
tel.: 83/546-919 

muvhaz@balatongyorok.hu 

www.facebook.com/
berthabulcsumuvelodesihaz 
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Debbie Macomber: Szerelem karácsonyra 

Merry Knight örökké elfoglalt: gondoskodik a családjáról, készül az ünne-
pekre és igyekszik a maximumot kihozni magából a munkahelyén is. Más-
ra már egyáltalán nem marad ideje, főleg egy kapcsolatra nem… Azonban 
az anyja és az öccse tudtán kívül, születésnapi ajándékként beregisztrálják 
Merryt egy társkereső oldalra a fotója nélkül. A lány eleinte nem akar 
részt venni ebben, ám később mégis úgy dönt, tesz egy próbát. Hamarosan 
egy elbűvölő idegennel csetel, azonban a szemtől szembeni találkozás nem 
egészen azt hozza, amire – illetve akire számított. Merrynek azonban rá 
kell jönnie, hogy a szív néha azt is látja, amire a szem nem képes. 

További karácsonyi kötetek is megtalálhatók a könyvtárban. 

Jane Corry: A halott ex 

Vicki férje, Daniel egykor megfogadta feleségének, hogy jóban-rosszban, 
egészségben és betegségben is mellette marad és szeretni fogja őt. Azon-
ban egy brutális támadás miatt Vicki epilepsziás lett, a férfi pedig otthagy-
ta őt és inkább lelépett a barátnőjével. Egy nap a nő megtudja, hogy a volt 
férje eltűnt, aminek egy kicsit örül is, hiszen így végleg megszabadult tőle. 
A rendőrség azonban később bizonyítékot talál rá, hogy Daniel meghalt – 
és az eseményeket Vickivel kötik össze. De vajon mi történt azon az éjsza-
kán, amikor Daniel eltűnt? Hogyan tudná bebizonyítani Vicki az ártatlan-
ságát, ha még ő maga sem biztos benne? 

Letehetetlen regény a pszicho-thrillerek kedvelőinek. 

Nyáry Krisztián: Írjál és szeressél – 125 szerelmes levél és történet 

Az Így szerettek ők után, ismét beleleshetünk híres íróink, költőink, színé-
szeink szerelmi életébe. A szerző összegyűjtötte a magyar kultúrtörténet 
legszebb, legérdekesebb vagy éppen a legfelháborítóbb szerelmes leveleit, 
és megírta a már jól ismert és kedvelt stílusában a keletkezésük történetét 
is. 1526 és 1976 között íródott különlegesebbnél különlegesebb szerelmes 
leveleket olvashatunk Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Ady 
Endre, Nemes Nagy Ágnes, Kossuth Lajos, Örkény István, Jászai Mari, 
Krúdy Gyula, Latinovits Zoltán és még száz magyar tollából, akik levél-
ben is megírták, mit gondolnak a szerelemről. 

A szerző további könyvei is megtalálhatók a könyvtárban!  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Digitális Jólét Program 
Pont a művelődési ház-
ban 

Sikeres pályázásunk eredménye-
ként DJP Pontként is üzemel a 
művelődési ház és könyvtár. A 
pályázat célja a közösségi inter-
net hozzáférési helyek infra-
struktúrájának fejlesztése, a kor-
szerű info-kommunikációs tech-
nológiai (IKT) eszköz állomány-
nyal és felkészült szakemberek-
kel bíró pontokon keresztül az 
állampolgárok ösztönzése az 
IKT eszközök használatára. A 
nyertes pályázó helyek több IKT 
eszközzel is gazdagodtak, így a 
már meglévő asztali számítógé-
peink mellett laptopok, táblagé-
pek, okostelefonok, valamint 
egy multifunkciós nyomtató is a 
használók, érdeklődők rendelke-
zésére áll. Új WiFi-hálózat is 
kiépítésre került, így akár már a 
művelődési ház mellett lévő kis 
kiülőben is lehet internetezni.  

Természetesen továbbra is lesz-
nek tanfolyamok, amelyek se-
gítségével az alapoktól sajátítha-
tó el a számítógép- és az 
okoseszköz-használat. Az idén 
tavasszal már lezajlott egy sike-
res alapszintű számítógépes tan-
folyam, amelyet januárban – 
igény szerint – szeretnénk ismét 
indítani, valamint egy haladó 
tanfolyam is biztosan indulni 
fog. Mindezek mellett tervezünk 
egy okoseszköz-használói kép-
zést is mindazoknak, akik job-
ban meg szeretnének ismerkedni 
a táblagépek és okostelefonok 
világával. Van mód egyéni ta-
nácsadásra is, ahol nem csak a 
felnőttek, hanem a diákok érdek-
lődésére is számítunk. A tanács-
adás, a tanfolyamok, az eszköz-
használat és az internet-elérés is 
ingyenes! 

További információért az induló 
tanfolyamokkal, tanácsadással 
kapcsolatban keressék bátran 
Rógán Edina Anna DJP men-
tort, könyvtárost a könyvtárban!  
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A képviselő-testületi ülések hírei 

Az október 15-i rendkívüli ülésen 
egy, a Szépkilátót érintő pályázat 
kapcsán született döntés. A GINOP
-7.1.9-17 kódszámú, „Turisztikailag 
frekventált térségek integrált ter-
mék-és szolgáltatásfejlesztése” el-
nevezésű pályázaton Balatongyörök 
konzorciumi partnerként vesz részt, 
aminek keretében a Szépkilátó fej-
lesztésére ötmillió forint támoga-
tási igény benyújtása történt meg.  

Második napirendként vis maior 
pályázat benyújtásáról döntött a 
képviselő-testület. A 2018. szept-
ember 4-én kialakult felhőszakadás 
a település több utcáját megrongál-
ta. A hömpölygő víz elmosta, járha-
tatlanná tette a kavicsos utakat, el-
mosta az útpadkákat. A hirtelen 
lezúduló csapadék előre nem terve-
zett költségnövekményt okozott. 
2018. szeptember 26-án a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., valamint a Zala Megyei Kor-
mányhivatal képviselői helyszíni 
ellenőrzést tartottak, ahol megálla-
pításra került, hogy mely utcák kap-
csán lehetséges a részletes vis mai-
or támogatási igény benyújtása. A 
támogatási igény 3 508 438,- Ft-
ban került meghatározásra, 30 %
-os önerővel. A bejelentésben az 
alábbi utcák kerültek feltüntetésre: 
Zsölleháti köz, Kilátó utca, Tél ut-
ca, Nyár utca,Vadrózsa utca  
 

Az október 18-i soros ülésen a kép-
viselő-testület megalkotta a változ-
tatási tilalomról szóló 14/2018. 
(X. 19.) önkormányzati rendeletét, 
ami a településfejlesztés, a település 
hagyományainak és jellegzetes fa-
luképének megőrzése érdekében a 
Kastélyszálló és környékét érintő-
en a  438, 439 hrsz- ú, a zártkerti 
településrészt érintően a 086/13, 

086/14, 086/15, 086/3, 086/20, 
086/21, 086/22, 086/23, 086/24, 
086/25, 086/26, 086/27, 086/40 
hrsz ingatlanokra került a tilalom 
elrendelésre. A változtatási tilalom 
az új Helyi Építési Szabályzat ha-
tálybalépéséig, de legfeljebb három 
évig áll fent.  
 

Következő napirendként a képvise-
lő-testület jóváhagyta a 2018. évi 
adóztatásról szóló beszámolót. 
Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény a helyi közügyek, valamint 
a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkor-
mányzati feladatok közé sorolja a 
helyi adóval, gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatokat.  

A helyi adópolitika alapvető célja 
az, hogy a helyi adók az önkor-
mányzat folyamatos, állandó, stabi-
lan előre tervezhető, biztos bevételi 
forrását jelentsék, ugyanakkor az 
adózói kört illetően méltányos, 
igazságos és megfizethetőek legye-
nek. A beszámoló készítéséig be-
folyt helyi adó bevétel 133.719.185.
- Ft volt. A helyi adó bevételek 
folyamatos növekedést mutatnak, 
2013 óta közel 40 millió forint 
emelkedés realizálódott. Az adó-
bevételek összege a költségvetési 
főösszeg 30-40 %-át teszik ki.  
Az adóbevételekkel kapcsolatban a 
beszámoló keretében elhangzott, 
hogy a kintlévőségek behajtása fo-
lyamatos, jelenleg is több végrehaj-
tási eljárást kezdett meg a hivatal.  
 

Az október 29-i rendkívüli ülésen a 
képviselő-testület 117/2018. (X. 
29.) számú határozatával döntött 
arról, hogy támogatási kérelmet 
nyújt be a Balaton Fejlesztési Ta-
nács által kiírt, „Településfejlesztési 

beruházások támogatása” pályázati 
kiírás alapján a Balatongyörök, 
392/1 hrsz-ú Dísz tér rekonstruk-
ciója céljából bruttó 70 millió Ft 
költségvetéssel, 15 millió Ft nagy-
ságú támogatásra. 
 

A november 22-i soros ülésen a 
jelenleg rendelkezésre álló informá-
ciók, az elfogadott központi költ-
ségvetés ismeretében a képviselő-

testület az önkormányzat 2019. 
évi költségvetési koncepcióját 
hagyta jóvá. Az állami támogatá-
sok tekintetében elmondható, hogy 
évről évre csökkenő tendenciát 
mutatnak. A jövő évben forrásel-
vonás várható az egy főre jutó ipar-
űzési adóerőképesség nagysága 
miatt. A fejlesztési kiadások be-
csült összege 240 millió forint 
lesz.  
 

A december 4-i rendkívüli ülésen a 
képviselő-testület jóváhagyta a 
temetőben meglévő urnafal bőví-
tésének műszaki tartalom módo-
sítását. Balatongyörök Község Ön-
kormányzatának Képviselő-

testülete a Kistelepülési önkor-
mányzatok alacsony összegű fej-
lesztéseinek támogatása tárgyú pá-
lyázathoz a 92/2017. (IX. 05.) szá-
mú testületi határozatban döntött 
arról, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő 101/1 hrsz községi 
temetőben urnafalat épít. A pályá-
zathoz fenti jogcímen benyújtott 
támogatási igény 1,6 millió forint 
volt. A támogatáson felüli saját for-
rás összege a tervezői költségbecs-
lés alapján bruttó 3.748.440.- Ft 
volt. A beérkezett árajánlatok alap-
ján a beruházás összköltsége 7,4 
millió forint, így a képviselő-

testület a műszaki tartalom módosí-
tásáról döntött, aminek következté-
ben a beruházás összköltsége 
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2.701.980 Ft-ra módosult. 
A december 13-i soros ülésen a 
módosították az anyakönyvi szol-
gáltatásokról szóló önkormányza-
ti rendeletet. A megtartott házas-
ságkötés, továbbá egyéb más az 
anyakönyvvezető közreműködésé-
vel tartandó szertartások esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezése-
ként fizetendő díj az alábbiak sze-
rint módosult: 
 

• hivatali időben és hivatali helyi-
ségben a szolgáltatás térítésmen-
tes. 

• hivatali időn belül és hivatali 
helyiségen kívül: 20.000.- Ft + 
áfa, 

• hivatali időn kívül és hivatali 
helyiségben: 20.000.- Ft + áfa, 

• hivatali időn kívül és hivatali 
helyiségen kívül: 40.000.- Ft + 
áfa. 

 

A balatongyöröki lakóhellyel ren-
delkezők esetében továbbra is díj-
mentesség maradt érvényben.  
A rendelet módosítás az anya-
könyvvezetőt megillető díj mértékét 
is érintette. Az anyakönyvvezetőt 
megillető díjazás összege: 
 

• hivatali időn belül és hivatali 
helyiségen kívül: 15.000 Ft/
szertartás 

• hivatali időn kívül és hivatali 
helyiségben: 15.000 Ft/szertartás 

• hivatali időn kívül és hivatali 
helyiségen kívül: 30.000 Ft/
szertartás. 

 

A következő napirend a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkeményeiről szóló helyi 
rendelet felülvizsgálata volt. A 
felülvizsgálat eredményeként a je-
lenleg hatályos rendeletet a képvi-
selő-testület 2019. január 01. napi 

hatállyal hatályon kívül helyezte, és 
megalkotta 17/2018. (XII. 14.) ön-
kormányzati rendeletét. A hatályos 
önkormányzati rendelet felülvizsgá-
lata a helyi rendeletek, valamint a 
magasabb szintű jogszabályok átte-
kintésére és ÖR-rel való összeha-
sonlítására terjedt ki. A felülvizsgá-
lat eredményeként javasolt új ÖR 
alapgondolata az egyszerűség, a 
használhatóság, a végrehajthatóság, 
a párhuzamos szabályozások, a he-
lyi rendeletekben foglalt ellentmon-
dások feloldása. A jövő év január 1-

től hatályba lépő rendeletben a kö-
zösségi együttélés alapvető szabá-
lyait megszegő magatartások nem 
felsorolásszerűen kerültek meghatá-
rozásra, hanem az egyes tárgykörö-
ket nevesítő (úgy mint közterületek 
használatáról szóló rendelet, kör-
nyezetvédelmi rendelet, hulladék-
gazdálkodási rendelet, strandfürdő 
működési rendjéről szóló rendelet, 
temetőkről és a temetkezési tevé-
kenységről szóló helyi rendelet) 
önkormányzati rendeletek megfele-
lő paragrafusaira történik hivatko-
zás.  

A közterületek használatáról szó-
ló helyi rendelet a közterület bon-
tások díjánál tartalmaz módosítást, 
miszerint a minimálisan fizetendő 
díj 10 ezer forint összegben került 
rögzítésre. Ezen kívül a közműszol-
gáltató utólagos bejelentése vonat-
kozásában használandó eljárási ren-
delkezések módosultak, valamint 
kiegészítésre került a rendelet a 
közterületeken való kempingezés, 
sátrazás tilalmával.  

A rendeletek megtekinthetők a 
www.njt.hu weboldal önkormány-
zati rendeletek menüpontjában.  
 

Változás lesz a szociális étkezte-
tésben.  A jelenlegi szolgáltató jö-
vő év január 01-től nem kívánja 

ellátni a tevékenységet, így az ön-
kormányzat árajánlatokat kért be 
vásárolt élelmezés formájában tör-
ténő szociális étkeztetés ellátására. 
A legkedvezőbb ajánlatot az 
LLNádas Csárda Kft. adta, így 
2019. január 01. napjától a vállalko-
zó biztosítja a szociális étkeztetés-
ben részesülőknek a déli főétkezte-
tés keretében nyújtott meleg ételt.  
 

A képviselő-testület megtárgyalta a 
balatongyorok.hu weboldal teljes 
körű felújítására vonatkozó ár-
ajánlatokat is, melynek kapcsán 
döntött a szolgáltató kiválasztásáról 
és a weboldal megújításának részle-
teiről.  
 

Az ülésen elfogadásra került a kép-
viselő-testület 2019. évi munkater-
ve is.   

 

MEGHÍVÓ 

 

A képviselő-testület következő 
ülésének időpontja 

2019. január 24.  
csütörtök  16.00 óra 

 

Helyszíne:  
Polgármesteri Hivatal emeleti 

tárgyalója 

Az ülések nyilvánosak, arra   
minden érdeklődőt tisztelettel       

várunk! 

Tervezett napirendi pontok: 

2019. évi fejlesztési célok meg-
határozása  

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata 2019. évi költségveté-

sének megtárgyalása  

Dísz térre történő behajtás rend-
jéről  

http://www.njt.hu/önkormányzati
http://www.njt.hu/önkormányzati
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Adventi köszönetek 

December 6-án a gyerekek szokás 
szerint izgalommal várták a Miku-
lás érkezését. Köszönjük Kovács 
Gábornak, hogy ezen a szép dél-
előttön idén is eljött hozzánk, mint 
kedves, jó, öreg Mikulás, és megör-
vendeztette az apróságokat! 
 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
Vizsy Attilának és Vizsy Dávidnak, 
akik óvodánknak nagylelkűen fel-
ajánlottak és be is szereltek a na-
gyobb csoportszobába egy klíma 
berendezést. Kellemes hűsítést biz-
tosít majd a nyári nagy melegben a 
gyerekeknek és az óvodai dolgo-
zóknak. 
 

Karácsonyt várva az óvoda belső és 
külső környezete is ünnepi hangula-
tot áraszt. Köszönjük ehhez a szülői 
segítséget, felajánlást, valamint                             
Leitner Csilla virágboltosnak az 
adventi ajtókoszorú és díszfácska 
ajándékát!  
 

Fényűző tízórai a keszthelyi Fes-
tetics kastélyban 

 

December 11-én, kedden Szőke 
Ildikó óvodapedagógus szervezésé-
ben a Méhecske csoporttal a keszt-
helyi Festetics kastélyba kirándul-
tunk, ahol a hintó múzeumnál Iski 
Szilvia várt minket. A program első 
része egy interaktív mese volt, mely 
a gyerekeket bevonva végig vezette 

őket a múzeumon a különböző fajta 
hintók mesébe szőtt játékos bemu-
tatásával. A közös játék elején min-
den kisgyerek választhatott egy-egy 
ujjbábot, amellyel kísérhette a törté-
netet. A mese végállomásához a 
kastély szelleme vezette a főszerep-
lő varjút, akinek így sikerült kézbe-
síteni a rábízott csomagot a kastély-
ba. A bőröndben szívecske kará-
csonyfadíszek voltak, melyeket a 
gyerekek felaggathattak szépen sor-
ba egy textil fenyőfára.  
 

Ezután következett a meglepetés! 
Egy kísérő felvezetett bennünket a 
kastély tánctermébe, ahol szépen 
megterített asztal várta az óvodáso-
kat kakaóval és kaláccsal.         

Nagyszerű élmény volt ebben a 
környezetben elfogyasztani a feltá-
lalt finomságokat. 
 

Hazafelé indulva a keszthelyi Főté-
ren csodáltuk meg az adventi dísze-
ket és a felállított betlehemet, majd 
innen sétáltunk tovább a vasútállo-
másra. Kicsit megfáradva, élmé-
nyekben gazdagon érkeztünk vissza 
az óvodába. 
Köszönjük Ildikó néninek a lelkes 
szervezést! 
 

Az óvoda nevelőtestülete nevében: 
                                                                                               

Tüttőné Kovács Ibolya                                                                                    
intézményvezető 

Óvodai hírek 

Adventi csendesség 

Ádvent második vasárnapján 
tartottuk megemlékezésünket a 
Sóvárban. A program -most már 
hagyományosan- a Keszthelyi 
Festetics György Zeneiskola 
diákjainak koncertjével kezdő-
dött, majd a szombathelyi KIE - 
TenSing Savariae ádventi szol-
gálatával folytatódott. Az est 
hátralevő részében kézműves-
ségre, és szeretetvendégségre 
hívtuk a vendégeket. 
 

MT 
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2019. január 24. (csütörtök) 16.00 óra 

 

2019. évi fejlesztési célok meghatározása. Balatongyö-
rök Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
megtárgyalása  
 

2019. február 21. (csütörtök) 15.00 óra együttes ülés 
(Balatongyörök) 
 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése  
 

2019. február 21. (csütörtök) 16.00 óra  
 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosí-
tása. 2019. évi költségvetésének megtárgyalása, elfoga-
dása. A strand működése, állapotrögzítés, és további 
feladatok meghatározása. Tájékoztatás az elvégzett 
fejlesztésekről, a költségvetési rendeletben meghatáro-
zott célok teljesítéséről  
 

2019. március 21. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 
meghatározása. Tájékoztató az egyesületek 2018. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról, 2019. évi terveiről.  
 

2019. március 28. (csütörtök) 15.00 óra együttes ülés 
(Vonyarcvashegy) 
 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésé-
nek végrehajtása 

 

2019. április 12. (péntek) 17.00 óra 
 

KÖZMEGHALLGATÁS  
 

2019. április 18. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszám-
adása. Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda 
Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi 
terveiről. Tájékoztató a Balatongyöröki Turisztikai 
Egyesület  2019. évi idegenforgalmi munkaterv, nyári 
rendezvények koncepciója.  
 

2019. május 23. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Közbiztonság helyzete a községben, felkészülés az ide-
genforgalmi szezonra. Beszámoló a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról, a 
Keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi 
munkájáról. 2018. évi önkormányzati gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés 

Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységről. 

2019. június 20. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosí-
tása. 
 

2019. szeptember 19. (csütörtök) 15.00 óra együttes 
ülés (Balatongyörök) 
 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésé-
nek módosítása.  
 

2019. szeptember 19. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Helyi adórendelet felülvizsgálata. Beszámoló az önkor-
mányzat és intézménye 2019. első félévi gazdálkodásá-
ról. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat. 
Beszámoló a Műszaki, Pénzügyi és Környezetvédelmi 
Bizottság 2019. évi munkájáról 
 

2019. október 24.  (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
módosítása. Tájékoztatás az orvosi ellátás és a gyer-
mekorvosi ellátás helyzetéről, Beszámoló a Turisztikai 
Egyesület 2019. évi működéséről, szezonértékelés. Tá-
jékoztató a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános 
Iskola oktató-nevelő munkájáról, a Vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája oktató-

nevelő munkájáról. Beszámoló az adóztatásról. 
 

2019. november 21. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Helyi adórendelet módosítása. Beszámoló az önkor-
mányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésé-
ről. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncep-
ciója. 
 

2019. december 12. (csütörtök) 16.00 óra 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosí-
tása. Tájékoztatás a II. félévben elvégzett fejlesztések-
ről, a költségvetési rendeletben meghatározott célok 
teljesítéséről. Az Önkormányzat 2020. évi munkatervé-
nek megállapítása. Tájékoztatás Balatongyörök Község 
környezeti állapotáról. 
 

2019. december 19. (csütörtök) 15.00 óra együttes 
ülés (Vonyarcvashegy) 
 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
munkájáról. Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Nyitnikék 
Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2019. évi működé-
séről.   

A képviselő-testület 2019. évi munkaterve 
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Mikulás ünnepség  
 

Közel száz gyereknek hozott csomagot a Mi-
kulás a Györökökért Egyesület szervezésé-
ben. A Mikulás megérkezéséig a Brumi Ban-
di Band szórakoztatta a gyerekeket és szülei-
ket. 

2019. január 24. csütörtök 17 óra 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház 
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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 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. 
§ (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti 
a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesí-
tőket, akik a Vízgazdálkodási törvény fenti módosítása 
előtt engedély nélkül létesítettek kutat. Erről a jogalko-
tói intézkedésről különböző médiumokon keresztül 
tájékozódott a tisztelt lakosság, így nagy bizonytalan-
ság alakult ki a tárgyban.  

A jogalkotói szándék a 2018. december 31. napjáig 
tartó határidő meghosszabbítása volt, ezért több módo-
sítási javaslat is az Országgyűlés elé került.  

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Országgyű-
lés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el azt a 
módosítást, miszerint az engedély nélkül létesített 
kutak bejelentésére nyitva álló határidőt 2020. dec-
ember 31. napjáig hosszabbítja meg.  

Az elfogadott jogszabály jelenleg a köztársasági elnök  

aláírására vár.  

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint 
előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul 
egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak 
engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz, így 
megszűnik a jogbizonytalanság a bejelentésekkel és a 
követendő eljárásrenddel kapcsolatban.  

A fenti jogszabály kihirdetéséről, valamint a további 
teendőkről tájékoztatást nyújtunk a későbbiekben.   

Varga Viktória aljegyző  

Tájékoztatás a kutak eljárásjogi  
szabályairól 

Tel.: +36 70 70 36117  
Bejelentkezés szükséges 

ANGOL TANULÁS Balatongyörökön 

Beszédcentrikus, angol tanulás magántanár-
nál gyermekek, felnőttek, idősek és cégek számá-
ra. Intenzív angol tanfolyam is indul 2019. január-
ban. 
 

Bemutató próbaóra: 2019. január 15. 17.00 óra                                   
 (ingyenes) 
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Ünnepekhez közeledve most a vá-
sárlással kapcsolatban szeretnénk 
néhány dologra felhívni a figyel-
met, hogy az esetleges kellemetlen-
ségek elkerülésével még szebb ün-
nepünk, és békés hétköznapjaink 
lehessenek. 

Vásárláskor 

A zseblopásokat jellemzően zsúfolt 
helyeken, az utcán, tömegközleke-
dési eszközökön, piacokon vagy 
bevásárlóközpontokban követik el. 
A pénz- és irattárcákat, mobilokat 
ne a táskák, kosarak tetején tartsák 
és tárolásra a nadrág hátsó zsebei 
sem nyújtanak kellő biztonságot. 
Lehetőség szerint a kabátjuk belső 
zsebébe tegyék a pénztárcájukat, az 
irataikat, s ha lehet a telefonjukat is. 
A PIN kódjukat soha ne tartsák a 
bankkártyájuk mellett, igyekezze-
nek azt megjegyezni, vagy a tele-
fonba elmenteni. Tömegközlekedé-
si eszközökön, különösen a fel- és 
leszállások alkalmával figyeljenek 
környezetükre, kézi-, illetve válltás-
kájukat szorítsák magukhoz! 

Parkoláskor 

Amennyiben lehetőségük van rá, 
parkoljanak kijelölt parkolóban, 
esetleg térfigyelő kamera közelé-

ben, az esti órákban pedig ott, ahol 
világítás van, a parkolóhely belát-
ható és forgalmas. A parkolás után 
és két vásárlás között is ellenőriz-
zék, hogy nem maradt-e a gépkocsi 
utasterében, látható helyen értékes 
vagyontárgy, műszaki cikk, koráb-
ban megvásárolt ajándék. Amikor 
kiszálltak a kocsiból, még akkor is, 
ha csak rövid időre távoznak, min-
dig zárják az ajtókat, húzzák fel az 
ablakokat, élesítsék a riasztót! Az 
autó tetejére még a beszállás idejére 
se tegyenek semmit. 

Online vásárlás 

Az internetes csalások elkerülése 
érdekében kétkedve kezeljék az 
olyan internetes eladókat, akik szol-
gáltatásával kapcsolatban kevés 
értékelést jegyeztek be az ügyfelek, 
vagy amelyek meglepően alacsony 
áron kínálják a termékeiket, esetleg 
nem valódi címmel, telephellyel 
vagy telefonszámmal regisztráltak. 
Legyenek óvatosak a személyes 
adataik megadásánál is, különösen, 
a bankkártyájukra vonatkozó ada-
tok esetében (ezeket csak a fizetést 
bonyolító bank oldalán adják meg). 

Otthon 

Az mérőóra leolvasások ideje is van 

decemberben. Most már a családi 
házas környezetben a mérőórák 
egyre gyakrabban az udvaron talál-
hatók, és csak nagyon ritkán az 
épületen belül. Így a leolvasónak 
semmilyen indoka nem lehet, hogy 
az épületbe lépjen. Ezzel együtt az 
udvaron is kísérjük őt, majd távo-
záskor gondosan zárjuk be a kaput. 
Fontos tudni még, hogy a szolgálta-
tók egy leolvasót küldenek, általá-
ban céges ruhában, de minden eset-
ben meglepődés és mellébeszélés 
nélkül igazolják magukat kérésre. 
Illetve a számlán, de gyakran külön 
levélben is felhívják a figyelmünket 
a leolvasás terminusára. 

 Polgárőr hírek – biztonságos karácsony?  

 

Iskolai hírek  
A Tiszán innen Dunán túl nép-
daléneklési versenyen szép ered-
ményeket értek el tanulóink. 
Szóló kategóriában Németh Lili 
(6. o.) arany, Miklós Rozália (5. 
o.) arany minősítést szerzett. Kis-
együttes kategóriában Németh 
Lili - Miklós Rozália arany minő-
sítést, a Vonyarcvashegy éneklő 
csoport Németh Lili, Miklós Ro-
zália, Bánfi-Fischer Antónia, 
Kocsis Kincső, Keserű Anna 
(mindhárom 7. o.), Cseke Haj-
nalka (6. o.) arany minősítést 
szereztek, így mindannyian a 
megyei fordulóra jutottak. 
Felk.: Bujtorné N. Judit 
 

A hetedik és nyolcadik osztályos 
csapataink november 28-án, a 
Bolyai matekverseny országos 
versenyén vehettek részt Buda-
pesten, ahol a hetedik osztályos 
csapat 33. helyezést ért el. Felké-
szítő tanáruk Tamás István volt. 
Az évfolyamot Galambos Péter, 
Németh Barbara, Bánfi-Fischer 
Antónia és Szabó Luca képvisel-
te. A nyolcadik osztályosok a 21. 
helyet hozták el. A csapat tagjai 
Ábrahám Hunor, Kovács Ármin 
Holló, Pfeil Anna és Czigány 
Fanni volt, felkészítőjük Vigh 
Márta tanárnő. 
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Már kapható Balatongyörök 2019-

es falinaptára! A naptár megújult 
formában, A3-as méretben kapható 
a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 
Könyvtárban, a Hotel Panorámá-

ban, valamint január 7-től a Tou-

rinform irodában (Kossuth utca 
64.). A kiadványban a település ki-
emelt helyszíneit bemutató fotók 
mellett, a rendezvényeken készült 
életképek és a jövő évi balatongyö-

röki programok időpontjai is meg-

találhatók.  A naptár ára 1.200 Ft. 

Balatongyöröki Turisztikai Egye-

sület 

Ajándékozzon 
balatongyöröki falinaptárt 

karácsonyra! 

Varázshangok Családi Játszóház 

2019. január 12. szombat 16-18 óra 
 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár  

Logikai, ügyességi, fejlesztő és társas játé-
kok minden korosztálynak! Kézműves sarok 
a kreatív kedvűeknek! Próbáld ki magad! ☺ 

 

HANGFÜRDŐ – MEDITÁCIÓ  
 

2019. január 30. szerda 18.30 óra (Művelődési Ház)  

A relaxáció lágy, szelíd, ám hatékony módszere segít elengedni 
a test (izmok) és lélek (elme) állandó aktivitását. A hangfürdő-
ben gongok, hangtálak és egyéb hangkeltő eszközök segítenek 

az ellazulásban. Ajánlott laza, kényelmes öltözetben jönni 
(fekve történik a relaxáció), és plédet, polifoamot hozni.   

Ingyenes!!!! 


