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PROGRAMAJÁNLÓ
A Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár programjai.

Már elindultak az előszezoni, kerékpárszállító hajók
Hét évvel ezelőtt Tar László, a
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda
ügyvezetőjének fejéből pattant ki
az ötlet, hogy a tó körüli turisztikai
szezont megtámogassák a kerékpárszállító hajók tavaszi indításával.

Stílusosan a rendezvényre kerékpárral érkeztek a vendégek, természetesen a menetrendszerűen közlekedő kerékpárszállító hajóval.

A jó kezdeményezéshez elsőként
Balatongyörök és Balatonmáriafürdő önkormányzata csatlakozott,
majd Szigliget és pár évvel később
Badacsonytomaj is beszállt a programba.

Balatonmáriafürdő – Balatongyörök – Szigliget – Badacsony

A négy önkormányzat a Balatoni
Hajózási Zrt-vel karöltve az előszezonban közösen finanszírozza a kerékpár szállításra is alkalmas hajójáratokat a négy település között.
Minden év május elsején más-más
település ad otthon a megállapodás
ünnepélyes aláírásának, idén Szigliget volt a házigazda, ahová az ünnepélyes aláírására minden településről kisebb küldöttség érkezett
vendégségbe. Az aláírás után a település látnivalóival ismerkedtek a
vendégek, majd a fagyizás sem maradhatott el.

Tavaszi BAHART menetrend
(2019.04.20. és 05.31. között)

Balatonmáriafürdő
Balatongyörök
Balatongyörök
Szigliget
Szigliget
Badacsony

i 10:15
é 10:40
i 10:45
é 11:25
i 11:30
é 12:00

Badacsony – Szigliget – Balatongyörök – Balatonmáriafürdő
Badacsony
Szigliget
Szigliget
Balatongyörök
Balatongyörök
Balatonmáriafürdő

i 15:00
é 15:30
i 15:35
é 16:15
i 16:20
é 16:45

A járat május 1. és május 31. között
csak szombati napokon, valamint
május 1-én (szerdán) közlekedik..

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.

Május 11. szombat 15-20 óra

Lampionos Strand party
A Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület szervezésében
Május 16. csütörtök 15.00 óra

TÁRSAS-KÖR
Kirándulás a Bece-tetőre
Találkozó a Szépkilátói büfék
előtt.
Május 22. szerda 15.00 óra

TÁRSAS-KÖR
Szalonnasütés a Bélapi pihenőnél
Május 23. csütörtök 17.30

A kegyelem hullámai - Maharishivel
Meditáció és spirituális utazás.
Június 1. szombat 15.00 óra

HÁROMLÁBÚ
FESZTIVÁL
Bográcsos ételek főzőversenye
a Szépkilátónál
Június 8-10.

PÜNKÖSDI
SZEZONNYITÓ NAPOK
Június 8-12.
SZÉPKEZŰ GYÖRÖKIEK
kiállítás
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A DJP Pont hírei

KÖNYVAJÁNLÓ
Budai Lotti: Shirzan szerelme
1685-ben Louise Elsfield vonzó férjét a II. Jakab angol király ellen indított
felkelés során ártatlanul börtönbe vetik, majd Indiába száműzik, ahol még
a halálnál is rosszabb sors vár rá. Louise azonnal férje nyomába ered a
lenyűgöző és ismeretlen országba, s ezzel kezdetét veszi veszélyekkel,
csalódással és szenvedéllyel teli utazása. Útja során kalózok rabolják el,
majd megismeri a csillogó paloták és a császári háremek világát is. A viszontagságos út során a fiatal nő egy bosszúszomjas amazonná, félelmet
nem ismerő harcos asszonnyá – igazi Shirzanná – változik, hogy visszaszerezze szerelmét. Budai Lotti előző, két kötetes történelmi-romantikus
regénye, a Borostyánszemű is megtalálható a könyvtárunkban!
Nicholas Sparks: Első látásra (Igaz hittel 2.)
Jeremy Marsh igencsak felforgatta a csendes kisváros, Boone Creek hétköznapjait. A fiatalember most választásra kényszerül: hátra hagyja-e az
eddigi kényelmes életét, a munkáját és az egzisztenciáját, hogy a szerelmével maradjon az isten háta mögötti településen. Jeremy hamar rájön,
hogy képtelen Lexie nélkül élni, úgy dönt feleségül veszi a lányt. A fiatalok nagy boldogságban készülnek a közelgő esküvőre és már az első gyermekük is úton van. Napjaikat kitölti, hogy új otthont találjanak maguknak,
felkészüljenek a közös életre és egymást is jobban megismerjék. Az izgatott készülődést azonban megzavarja egy Jeremynek címzett névtelen üzenet, amely hamar gyökerestül felforgatja a férfi nagy gonddal felépített
életét…
S. K. Tremayne: A tűz gyermeke
Rachel élete úgy tűnik, maga a tökély: amikor hozzámegy a jóképű Davidhez, úgy érzi az élete jobb már nem is lehetne. A londoni szingliségből
David gyönyörű cornwalli birtokára költözik, ahol a figyelmes férj mellé
egy odaadó mostohafiút is kap Jamie személyében. A fiú viselkedése
azonban hamar megváltozik. Furcsa jövendöléseket mond és azt állítja,
kísérti őt elhunyt édesanyja, David első feleségének szelleme. Rachel kutatni kezd a múlt eseményei után, és gyanakodni kezd a férjére. Miért vonakodik David ennyire, hogy megvitassák Jamie viselkedését? Mi okozta
az exfeleség két évvel ezelőtti váratlan halálát? Ahogy közeledik a tél,
Rachel egyre jobban retteg, hogy Jamie jövendölése valóra válik: „Halott
leszel karácsonyra”. A szerző további izgalmas lélektani thrillerei megtalálhatóak a könyvtárban (Fagyos ikrek, Mielőtt meghaltam).

Már több, mint egy éve működik a művelődési ház Digitális
Jólét Program Pontként. Az
elmúlt időszakban több tanfolyam indításával is igyekeztünk
eleget tenni a pályázat céljának.
A számítógép használatban kevésbé jártas lakosok számára
egy 30 órás kezdő tanfolyamot
indítottunk, amelyet sikerrel el
is végeztek a jelentkezők. Ezzel
párhuzamosan egy szintén 30
órás számítógép- és okoseszköz
használati ismereteket nyújtó
haladó tanfolyamra is vártuk az
érdeklődőket. Olyan szép számmal jöttek óráról órára a tanulni
vágyók, hogy a művelődési ház
nagytermét minden kedd és
péntek délelőtt „tanteremmé”
változtattuk, mert fent a galérián már nem fértünk el. A tanulást segítették a program által
biztosított eszközök is: 3 laptop,
2 táblagép, 2 okostelefon, egy
projektor és egy multifunkciós
nyomtató állt a tanulók rendelkezésére.
A képzések végeztével felmerült az igény a szövegszerkesztési alapismeretek elsajátítására
is, így egy rövidebb, 20 órás
minitanfolyam keretében jelenleg is tanulunk szövegeket írni
és szerkeszteni. Természetesen
arra is van lehetőség, hogy az
egyénileg felmerült számítógépes, internetes és okoseszközökkel kapcsolatos problémákat megoldjuk és megbeszéljük. A tanfolyamok és a személyes tanácsadások is mind ingyenesek. A jövőben (ősszel) is
tervezünk még hasonló képzéseket indítani. A rendelkezésre
álló eszközöket bárki használhatja, és a jövőben is szívesen
segítünk az egyéni digitális
problémák megoldásában – legyen szó okoseszközről vagy
számítógépről.
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Önkormányzati hírek
Felülvizsgálatra került az élelmezésért fizetendő étkezés térítési
díjak megállapításáról szóló
8/2018. (III. 26.) önkormányzati
rendelet. A felülvizsgálat eredményeként a képviselő-testület a 2015.
évtől változatlan mértékű szociális
étkezés térítési díj megemeléséről
döntött, a jelenlegi 510 Ft/nap/fő
összeg 600 Ft/nap/fő összegre módosult.

Az ülésen a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat – jelenlegi
információk és elnyert támogatások
alapján meghatározott – éves közbeszerzési tervét.
Módosításra került a Bertha Bulcsú
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata, összhangban a közművelődést szabályozó felsőbb szintű
jogszabályokkal, a helyi rendelettel
és az intézmény március 1-jén hatályba lépett szolgáltatási tervével.
A képviselő-testület három utca
elnevezéséről, illetve a jelenlegi
címnyilvántartásban rögzített helyrajzi számok kiegészítéséről döntött.:
•

a Temető utca elnevezés a Balatongyörök, 100., 102. és 026.
hrsz-ú közutakra terjed ki.

•

az Irtovány utca elnevezés a
054, 3249, 3187 hrsz 3182 hrsz
ingatlanokra terjed ki.

•

Balatongyörök, 037/2 hrsz kivett közút megjelölésű ingatlant
a képviselő-testület Kishegyalja
utcának javasolja elnevezni.

Az utca elnevezésekkel kapcsolatban várjuk a Tisztelt lakosság és
ingatlantulajdonosok véleményét.
A képviselő-testület elfogadta a téli
rezsicsökkentésben korábban nem

részesült háztartások részére nyújtott egyszeri természetbeni támogatás nyújtásának részletszabályairól.
A képviselő-testület döntésében
átvállalta a tűzifa házhoz szállításának költségét a jogosult háztartásoktól.
A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly
Általános Iskola Szülői Munkaközössége kérelemmel fordult Balatongyörök Község Önkormányzatának képviselő-testületéhez, melyben az iskola tornapályájának felújításához kért támogatást. A képviselő-testület gyermeklétszám arányosan, 856 ezer forintos támogatásról döntött.
Következő napirendként a fogorvosi ügyelet ellátására érkezett ajánlatot tárgyalta meg a képviselőtestület. A jelenlegi ellátási szerződés felmondásáról döntött a képviselő-testület 2019. szeptember 30.
napjával. A fogorvosi ügyeleti ellátást 2019. október 1-től az Allfordent Kft. látja el Keszthelyen,
a Kossuth u. 7-9. szám alatt.
A képviselő-testület pályázatot
adott be a Wifi4Eu konstrukcióhoz való csatlakozásra. Sikeres
elbírálás után lehetőség nyílna a
község közterületein wifi pontok
kialakítására.
Az április 18-i soros ülésen a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2018. évi zárszámadási
rendeletét. A zárszámadás főszámai: a költségvetési bevétel
504.793.407 Ft, költségvetési kiadás 337.712.983 Ft, költségvetési
maradvány 167.080.424 Ft volt
2018. évben.
Az önkormányzat 2018. évi működési bevétele 477.784.720 Ft, felhalmozási célú bevétele 27.008.687
Ft volt. Az önkormányzat 2018. évi

működési kiadása 294.140.865 Ft,
felhalmozási
célú
kiadása
43.572.118 Ft volt.
Az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadása 43.572.118
Ft volt.
Az önkormányzat pénzkészlete
(bankszámlák, pénztárak) 2018.
január 1-jén 113.924.141 Ft, 2018.
december 31-i záró pénzkészlet
199.122.674 Ft.

A képviselő-testület az alábbi rendeleteket hagyta jóvá:
• Településkép védelméről szóló

helyi rendelet módosítása: a
módosítás érdemben nem változtat a jelenleg hatályos rendeleten, csupán a bevezető rész
került módosításra.
• Településrendezési

eszközök,
HÉSZ módosítása: lakossági
kezdeményezésre a kötelező
véleményeztetési szakaszt követően a Petőfi – Takács J. – Eötvös utca által határolt tömb tekintetében – a jelenlegi övezeti
besorolás Lke kertvárosias övezetre módosult. A Szilváskerti
utca 130/2 hrsz.-ú terület esetében a jelenlegi övezet intézményi területté módosult a későbbi
fejlesztések érdekében (nevelési,
oktatási intézmények elhelyezésének lehetősége).

• A képviselő-testület megalkotta

a Közszolgálati Tisztviselők
Napja munkaszüneti nappá
történő nyilvánításáról szóló
helyi rendeletét, melynek értelmében az 1992-től 2017-ig munkaszüneti napnak nyilvánított
július 1. a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára továbbra is
munkaszüneti nap.
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• Módosult a strandfürdő működési rendjéről szóló helyi rendelet: a

módosítás a belépőjegyek összegét érinti, továbbá gyermek belépőjegy
az eddigi 14 éves kor helyett 18 éves korig váltható.
2019. évtől az alábbi díjak érvényesek a strandbelépők tekintetében:

BELÉPŐJEGYEK

Felnőtt

Gyermek*

Napijegy

1000

500

Háromnapos jegy

2500

1200

Háromnapos kedvezményes jegy

1800

900

Hetijegy

6000

3000

Kedvezményes hetijegy

4200

2100

Szezonjegy
Szezonjegy üdülőtulajdonosok részére
Hozzátartozói szezonjegy

25000

12500

6000

3000

6000

3000

Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek)

2500

Úszójegy (17:00 órától)

700

vánította, MM_C elnevezéssel.
Mőcsényi Mihály professzor, Balatongyörök Község díszpolgára
1919. november 9-én született,
2017. szeptember 14. napján Balatongyörökön hunyt el. Tisztelői és
egykori tanítványai az emlékév
keretén belül több rendezvényt és
kiadványt terveznek megvalósítani, amelyhez Balatongyörök Község Önkormányzata 500 ezer
forintos támogatással járul hozzá.
Az ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a Települési Értéktár,
illetve a Települési Értéktár Bizottság létrehozását. A Települési
Értéktár Bizottság a jogszabályban
meghatározottak szerint szervezi a
településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjteményt és
megküldi azt a Megyei Értéktár
Bizottság részére.

400

Csoportos gyermekkedvezmény: 20 főtől 20 % kedvezmény
* Gyermekjegy 4-től 18 éves korig váltható
A képviselők döntöttek a Mőcsényi Mihály Centenárium támogatásáról
is – Mőcsényi Mihály professzor születésének 100. évfordulója alkalmából
a Tájépítészi és Településépítészeti Kar 2019. évet centenáriumi évvé nyil-

Szent Glória Temetkezési Kft.
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A Bizottság munkájában számít a
tisztelt lakosság és a civil szervezetek közreműködésére.

MEGHÍVÓ

Gyenesdiás

Tisztelettel meghívjuk Önt a képviselő-testület
következő ülésére

Csillag út 11.

2019. május 23-án (csütörtök) 16.00 órakor

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 Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalójába
Az ülések nyilvánosak, arra minden érdeklődőt
tisztelettel várunk!
Főbb napirendi pontok:
Közbiztonság helyzete a községben
Családsegítő Szolgálat beszámolója
Önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok
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STRANDKÁRTYÁK KIÁLLÍTÁSA
Az ingyenes belépésre jogosult állandó és a szezonjegyre jogosult üdülőingatlan tulajdonnal rendelkezők
maximálisan 5 hozzátartozói szezonjegyet igényelhetnek név szerint megnevezve, a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozóik részére.
Az érvényesítéshez szükséges a lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása.
A strandkártyák regisztrációs díja
balatongyöröki lakosok esetében
•
első ízben történő kiállításkor 500 Ft/
strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiállítás esetén 2000 Ft/strandkártya
nyaraló-és ingatlantulajdonosok esetében
•
felnőtteknek 6000 Ft/strandkártya, gyermekeknek 3000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiállítás esetén 2000 Ft/
strandkártya.

AKINEK MÉG NINCS KÁRTYÁJA…
Aki idén vált ki először strandkártyát, adóigazolást kell kérnie az Önkormányzati Hivatalnál.
Ebben az esetben a strandkártya kiállítása a Hivatalban történik, a 4. számú irodában (pénztár) az
alábbi időpontokban:

SZERDA ÉS PÉNTEK
08.00-10.00 óra között

MIT HOZZON MAGÁVAL?
• 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép
• személyi igazolvány
• lakcímkártya

Amennyiben igazolványképet nem hoznak magukkal, nem áll módunkban a strandkáryát kiállítani!

HA MÁR VAN STRANDKÁRTYÁJA...
E-MAIL-BEN IS INTÉZHETI DOLGAIT!
Akinek már van az előző évekről strandkártyája, és
csak érvényesíteni szeretné, nem szükséges új adóigazolást kérnie. Ennek ellenőrzése hivatalból megtörténik, és kártyáját a strandpénztárnál a regisztrációs díj megfizetése után érvényesítik.

Amennyiben a lenti e-mail címek valamelyikére továbbítják az igazolványok másolatát és a fényképet,
nincs szükség személyes megjelenésre, az adóellenőrzés után a strandkártyát a Hivatal kiállítja, és az a
strandpénztárnál a regisztrációs díj megfizetése után
átvehető.

ELÉRHETŐSÉGEK
Az adóhatósági igazolások – Vajda Renáta és Szalay
Ildikó adóügyi ügyintézők:
Telefon: 83/546-900
E-mail: ado@balatongyorok.hu
A strandkártyák kiállítása – Mátrainé Kiss Erzsébet
gazdálkodási ügyintéző, Herczeg Lajosné pénzügyi
ügyintéző:
Telefon: 83/546-903, 83/546-904
E-mail: gazdalkodas@balatongyorok.hu
penzugy@balatongyorok.hu
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Tájékoztató West Balaton kártyával elérhető
kedvezményekről
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Maharishi újra Balatongyörökön!
Maharishi Bhramananda Yogi
segítségével helyreállíthatod az
egyensúlyodat és pozitív, új
szemszögből láthatod önmagadat és az életedet.

A West Balaton kedvezménykártya kiváltására Hévízen, Keszthelyen,
Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen, Balatongyörökön, Badacsonyban vagy
Zalakaroson minimum 2 éjszakát eltöltő személy jogosult.
A vendég a szállásadó által leigazolt és aláírt adatlappal a szálláshely településén működő Tourinform irodában válthatja ki a kártyát, amelynek
kauciós díja 500 Ft, de ezt az összeget a kártya visszaváltásakor visszakapja.
A kártya közel 200 térségi szolgáltatás kedvezményes igénybevételére
jogosít, melyek közül a balatongyöröki községi strandon a 3 napos és a
heti strandbelépő 40 %-os kedvezménnyel vásárolható meg.
Az elfogadóhelyek listáját és további információ a következő weboldalon
található: https://west-balaton.hu/west-balaton-card

Új szolgáltatással bővült a Tourinform
iroda kínálata!
A korábban is kölcsönözhető kerékpárok mellett már
elektromos biciklik is bérelhetők az irodából.
Az e-bike kölcsönzésére vonatkozó igényt 1 nappal
korábban érdemes jelezni, melynek ára 6000 Ft/
kerékpár/nap.
A hagyományos kerékpárok kölcsönzésének díja a
korábbiakhoz képest nem változott, az alábbi táblázatban megtalálható. Ezen kerékpárok bérleti díjából
a West-Balaton kártya felmutatásával 30% kedvezmény kerül levonásra
3 óra

1 500.- Ft

1 nap

2 200.- Ft

2 nap

4 400.- Ft

A Maharishi által megtapasztalható béke, csend és harmónia
segítségével pozitívan feltöltődünk, és a legmélyebb nyugalom
állapotából érzékelheted önmagadat. Kérünk, hogy jógamatracot hozz magaddal! Költségekhez a hozzájárulás: 3000,- Ft
Örömmel vennénk, ha bejelentkeznél az esemény szervezőjénél: Nemes Mariann
+36 70 329 4695
nemesemm@gmail.com
2019. május 23., csütörtök
17:30-20:30 óra
Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár

Szeretettel várjuk az aktív pihenést kedvelő balatongyörökieket és a településünkre érkező vendégeket is
kerékpárjainkkal!
További információ:
+36 83 346 368; info@balatongyorok.hu
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület
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Ingatlanok gyommentesítése, közterületre kihajló
ágak levágása, kerti hulladék égetése
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. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni: a
járda mellett növő gaz kiirtásáról, a telekingatlanról a
járdára, az úttestre kinyúló ágak és bokrok, valamint az
elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő
nyeséséről.
Kérjük Önöket, hogy fenti előírást a közlekedés biztonsága, valamint a
település rendezettségének fenntartása
érdekében betartani
szíveskedjenek.
Felhívjuk továbbá a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(továbbiakban: Étv.) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján: „ A
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani..”

Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, külterületen a Keszthelyi Járási Földhivatal végzi.
Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó
a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a mentesítés a földhasználó költségére történik.

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások
Avart és kerti hulladékot május 1.- szeptember 30. közti időszakban
az egész község területén TILOS ÉGETNI!

Zajvédelem
A községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet, zöldfelület fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap 6.00 és 21.00
között lehet végezni,
VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPON NEM.

Közterület használat,
közterület felbontása
Közterületet a rendeltetésszerűen
használt közterületi funkcióktól
eltérően csak az önkormányzattal kötött közterület bérleti
szerződés alapján lehet használni. Közterület felbontása érvényes és hatályos közterületbontási engedély alapján lehetséges.
Aki engedély nélkül közterületet használ, illetve felbont, a
közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet alapján közigazgatási bírsággal sújtható.

BEJELENTÉS
Kérjük Önöket, hogy amennyiben
közterületet érintő (építési, bontási, kereskedelmi stb.) tevékenységet kívánnak folytatni, úgy azt a
tevékenység megkezdése előtt
szíveskedjenek bejelenteni a
Hivatalban Tóth László műszaki
ügyintézőnél az alábbi elérhetőségeken:

83/546-907
muszak@balatongyorok.hu
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Helyi adók
A helyi adó megfizetésének határideje 2019. március 18. napja volt.
Kérjük, hogy amennyiben adófizetési kötelezettségének fenti határidőig
nem tett eleget, úgy gondoskodjon annak mielőbbi teljesítéséről. A Hivatal május hónapban megkezdi az adóhátralékkal rendelkezők
felszólítását és a végrehajtási eljárások lefolytatását, aminek a menete a
következő: amennyiben adóhátralék keletkezik, az adóhatóság felszólítást küld a befizetési kötelezettségről. A hátralék rendezésének elmulasztása esetén az adóhatósági végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi
CLIII. tv. (a továbbiakban Avt.) 30. § (1) bekezdése alapján – kerül foganatosításra a végrehajtás ( jövedelem-letiltás, pénzügyi intézménynél
kezelt számla megterhelése, ingó, ingatlan vagyontárgyak lefoglalása
keretében).
Amennyiben adóhatóságunk végrehajtási cselekményt foganatosít, abban az esetben az eljárás végrehajtási költsége az Avt. 11. § értelmében
az adótartozót terheli. Az adóhatóság a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Ebben az esetben az adótartozással
rendelkező ügyfél köteles az önálló bírósági végrehajtó felmerült költségeit is megtéríteni.
A helyi iparűzési adó bevallás benyújtásának határideje 2019. május 31. A megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az
adóévre megállapított adó pozitív különbözetét szintén május 31-ig
köteles megfizeti az adózó, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.
Az iparűzési adó bevallásokat kizárólag elektronikus úton fogadja
az adóhatóság!
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Miért fontos az idegenforgalmi adó befizetése?
A tartózkodási idő után fizetett
idegenforgalmi adó községünk
bevételét képezi. A központi
költségvetés minden befizetett
idegenforgalmi adó forint után 1
Ft támogatást nyújt.
Az állami támogatások többsége
feladathoz kötött, tehát csak a
költségvetési törvényben meghatározott célra lehet felhasználni –
ezek a község működésének egy
részét fedezik, úgy mint pl. közvilágítás, temető fenntartás, zöldterületek karbantartása).
Az idegenforgalmi adóból származó bevétel, illetve az ehhez
járó kiegészítő állami támogatás
felhasználása nem kötött, ez jelent forrást a fejlesztésekhez, a
működési kiadások államilag nem
fedezett részéhez.
Tehát a befizetett idegenforgalmi
adó lehetőséget teremt minél
több fejlesztésre, KÖZÖS CÉLRA!

Szálláshely szolgáltatás, idegenforgalmi adó
•

A vonatkozó jogszabályok alapján a szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentés-köteles és csak szálláshely-üzemeltetési igazolás birtokában lehet végezni.
•
Amennyiben a szálláshely szolgáltatás nem üzletszerű gazdasági tevékenységként végzi, hanem esetenként, ismerősei/rokonai/dolgozói tartózkodnak az ingatlanában, úgy üzemeltetési igazolás nélkül idegenforgalmi adó bevallásra és ez alapján adó megfizetésére kötelezett, fenti előírások alapján.
•
A 17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 400 Ft. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adót akkor is meg kell fizetni, ha
annak beszedését a szállásadó elmulasztotta.
•
Az adó beszedésre kötelezett a beszedett adót, tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles bevallani,
illetve megfizetni (havonta) az Önkormányzat M7 Takarékszövetkezetnél vezetett 74500516-11026833
számú számlájára.
•
A helyi adókról szóló 17/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 17. § alapján az adó beszedésére kötelezett
befizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást (vendégkönyv) köteles vezetni.
•
A vendégkönyvet a szálláshelyen kell őrizni, és az adóhatóság megbízólevelével rendelkező idegenforgalmi adóellenőr kérésére a fizető-vendéglátó szálláshely üzemeltetője, vagy annak megbízottja köteles bemutatni. A vendégkönyvek rendelkezésre állása fokozottan kerül ellenőrzésre.
Az idegenforgalmi adóval, szálláshely üzemeltetési engedéllyel kapcsolatban Vajda Renáta adóügyi ügyintéző áll
rendelkezésükre, a 83/546-900 telefonszámon, vagy a titkarsag@balatongyorok.hu e-mail címen.
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MEGSZŰNIK A KOSSUTH UTCAI
ABC MÖGÖTTI
SZELEKTÍV SZEMÉTSZIGET
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Ingatlantulajdonosokat, hogy a Kossuth utcában, a boltnál levő szelektív hulladékgyűjtő sziget a nem rendeltetésszerű használat miatt megszüntetésre került!

SZELEKTÍV HULLADÉK ELHELYEZÉSE
Az otthonukban keletkező szelektív hulladékot szíveskedjenek a Zalaispa Zrt. által rendelkezésre bocsájtott
sárga zsákba elhelyezni és a megadott napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A szelektív hulladékot a szolgáltató térítésmentesen elszállítja.
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjai:
2019. május hónap: 7, 12
2019. június hónap: 4, 11, 18, 25
2019. július hónap: 2, 9, 16, 23, 30
2019. augusztus hónap: 6, 13, 20, 27
2019. szeptember hónap: 10, 24
2019. október hónap: 22
2019. november hónap: 19
2019. december hónap: 17
Szelektív hulladék a Mogyorós utcában levő hulladék
gyűjtő telepen is leadható. A hulladék leadása ellenőrzötten történik, az önkormányzat munkavállalója csak és
kizárólag a szelektív gyűjtőkben elhelyezhető hulladékokat veszi át.
A Mogyorós utcában lévő hulladék gyűjtő telep nyitva
tartása:

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 7.00-15.00
SZOMBAT 8.00-12.00
Kérjük Önöket, hogy a telepre csak a nyitvatartási
időben vigyenek hulladékot. A telep kamerával megfigyelt terület, aki illegálisan helyez el hulladékot, bírsággal sújtható.
A háztartásokban keletkező kommunális és szelektív hulladék elszállítását háztól végzi a közszolgáltató, szíveskedjenek ezt igénybe venni. Amennyiben nincsenek regisztrálva a közszolgáltató adatbázisában, úgy vegyék
fel a kapcsolatot a Zalaispa Zrt. Ügyfélszolgálatával.

Hívek adományaiból szépült tovább
templomunk
Községünkben évek óta folyik templomunk felújítása, hol gyorsabban, hol lassabban készülnek a
munkák, ahogy a pénz, jelentős adományok jönnek. Hála Istennek, egy része a munkálatoknak
már elkészült. Az Önkormányzat, Plébános úr,
Lekics Imre, Tüske Tibor sokat tettek azért, hogy a
jelenlegi állapotig eljussunk.
Húsvét közeledtével mi hívek úgy gondoltuk, hogy
szeretnénk hozzájárulni valamivel a templom megújulásához. Az ünnep apropójaként egy új keresztút került a falakra Somlai Julianna ikonfestő, falunk kedves lakója jóvoltából.
Nagypénteken ünnepélyes keretek között Ákos
atya felszentelte a képeket, majd közösen végigjártuk a keresztutat.
Akik mindezt lehetővé tették:
Bencze Imre és családja, Pálmai család, Riba Istvánné – Annamária és Mónika, Mikola Gyuláné,
Leitner Csilla, Lekics Imre és családja, Tüske és a
Szabó család, Bujtor György és családja, Szabó
Zoltán és családja, Kozma Tibor és családja, Biró
József és családja, Romány Béla és családja, Tóth
Ákos, Király család
A keresztút feliratait tartalmazó réztáblákat külön
készíttettük el, ezek költségét a művésznő állta. A
felszerelésükért külön köszönet illeti Biró Józsefet
és Otte Ernőt.
Egyházközségünk nevében köszönjük, hogy hozzájárultak templomunk szebbé tételéhez!
Király Lászlóné
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györöki Polgárőr Egyesületet, a
Györöki Hamutiprókat, az ÉdesAnyukák csapatát és az EGYPE tagjait (Tüske Tibor és csapata), valamint azokat, akik idén nem értek rá,
de jövőre számítunk a segítségükre,
hiszen évek óta rendszeresen beneveznek a megmérettetésre (Németh
Anita és gyermek segítői.

Palacsintás királyság
Évről-évre egyre többen vesznek részt a Balatongyöröki Palacsintafesztivál programján, ami nem kis feladatot jelent a szervezőknek és a sütőcsapatoknak egyaránt. A megnövekedett igényeket kiszolgálni nem egyszerű
teljesítmény. Idén 12 csapat sütötte a megszámlálhatatlan palacsintát több
órán keresztül a látogatók számára. Tavaly már a résztvevők között üdvözölhettük a kecskeméti Aranybarna Palacsinták tagjait, akik igazi profiként a saját igényeiknek megfelelően átalakított, speciális pulton egyszerre
12 palacsintasütővel „bűvészkedtek”. De érkeztek versenyzők Gyenesdiásról, Vonyarcvashegyról, Zalaapátiból, Nagykanizsáról, Balatonszepezdről és Révfülöpről is. És ne feledkezzünk meg a helyi, a balatongyöröki csapatokról sem, hiszen ők biztosítják az egész rendezvény lelkét, és
az ő kitartásuk és lelkesedésük nélkül nem tudnánk a rendezvényt sem
lebonyolítani. Köszönet illeti a Balatongyöröki Hölgyklubot, a Balaton-

Köszönet a Polgárőrségnek és a hamutipróknak a parkolás és a rendfenntartás biztosításában, valamint a
Községgondnokság dolgozóinak a
terep előkészítésében, a Tourinform
iroda munkatársainak és kollégámnak, Rógán Edinának és segítőiknek
az információs sátorban nyújtott türelmes és segítő munkájukért. Köszönet a zsűri tagjainak – Vetőné
Zeke Zsókának, Janov Mariannak és
Madáchy Attilának!

Akikre büszkék vagyunk
Csiszár Bendegúz, balatongyöröki
tanuló az áprilisban Érden rendezett
Utánpótlás Magyar Kupán a 66 kgosok versenyében bejutott a döntőbe,
ahol ezüst érmet szerzett. Bendegúz
2015 óta leigazolt versenyző, jelenleg
a Lelle Fittnes és Küzdősport Egyesület tagja.

Április 29-én, a X. Zala Megyei Szolfézsversenyen Zalaegerszegen a 2.
osztályos Marton Rita (balról az 1.)
ezüst díjat nyert.

A kitartó munka meghozta eredményét, hiszen a fiatal sportoló heti 3-6
edzésen is részt vesz. Bendegúz a
keszthelyi premontrei középiskola
diákja, ahol informatikát tanul.

vé
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Szorgos napok a Balatongyöröki Polgárőr Egyesületnél
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is sok feladatot hozott
az egyesület számára a Palacsintafesztivál. Az asszonyok
idén is változatos palacsintákkal indultak a versenyen, nagy
kedvenc volt a fügés-somos lekvárral töltött és a grízes, de
a sós palacsinták is pikk-pakk elfogytak.
Eközben a férfi tagok a forgalmat felügyelték, két helyszínen is biztosítva a biztonságos közlekedést. Délelőtt 10.00
és 12.00 óra között a Szépkilátón kellett ügyelni, egy motoros találkozón segítettünk, utána pedig a Dísz téren, a templomnál teljesítettünk szolgálatot, a fesztiválra érkezőket
kellett irányítani, egészen délután 17.00 óráig. Nem csak
ünnepek idején, de ilyenkor kifejezetten jó egy ilyen összetartó csapat tagjaként működni.

FELHÍVÁS
Közösségi

fotókiállítás

Őszre tervezünk a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárba egy közösségi fotókiállítást, melyre szeretettel várjuk a
jelentkezőket.
A képek témája bármi lehet
(állatfotó, növények, életképek,
tájkép, stb.), egy szempont van,
aminek meg kell felelnie a fotóknak, hogy Balatongyörökön
készüljenek!
Egy alkotótól max. 5 fotót tudunk elfogadni A4-es méretben kinyomtatva.
A képek beadási határideje:
2019. szeptember 20.
Információ:
muvhaz@balatongyorok.hu

