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A TARTALOMBÓL 

75 millió forintos pályázati támogatás a strandnak 

Kormányzati támogatással idén csaknem hárommilliárd forintból több 

mint 90 strand újul meg, ezek közül több mint hatvan a Balatonnál ta-

lálható. Idén a strandok alapinfrastruktúra-fejlesztésére helyezik a 

hangsúlyt. A  Magyar Turisztikai Ügynökség által önkormányzatunk-

nak megítélt 75 millió forintos támogatásból új vizesblokk épület ké-

szül női és férfi, valamint akadálymentes WC-kel, öltözőkkel, zuhany-

zóval, baba-mama szobával összesen 130 m2 nagyságban, a meglévő 

korszerűtlen épület elbontásával. Ezenkívül fa ácsszerkezetű külső öl-

töző épül és  új tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre. A strandi 

közvilágítás rekonstrukcióját saját forrásból kezdte meg az önkor-

mányzat és első szakasza  hamarosan elkészül. A nyári nyitás lehetősé-

gei még egyezetetés alatt vannak, és várhatóan május közepén már 

ismertek lesznek a strandfürdők üzemeltetésének feltételei.  Szépkilátó a kijárási korlátozás idején  
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Bár a koronavírus járvány látszólag 

térdre kényszerítette a mindennapi 

életet és a gazdaságot, azért az élet 

nem állt meg. Balatongyörökön is 

tovább folytatódtak azok a fejlesz-

tések, amelyek már egyébként is 

elkezdődtek vagy napirenden vol-

tak. Több pozitív pályázati ered-

ményről is beszámolhatunk.  

Hivatalosan is megkaptuk az értesí-

tést, miszerint nyert a bölcsőde 

építésre benyújtott pályázatunk – 

jelenleg a támogatási szerződés 

megkötéséhez szükséges dokumen-

táció összeállítását végezzük. 

A Temető utca és az Eötvös utca 

felújítása befejeződött, a műszaki 

átadások megtörténtek. 

Befejeződött a strand hátsó bejárata 

és a Takács József utcai vasúti átke-

lő közötti kerékpárút aszfaltozá-

sa. A teljes felújítási munkák május 

végére készülnek el. A Magyar 

Közúttal mint az út kezelőjével 

egyeztetünk arról, hogy milyen for-

galom korlátozási lehetőségekkel 

(fizikai akadály) tudjuk az indoko-

latlan gépjárműforgalmat kitiltani 

erről a szakaszról. 

Magyar Falu pályázat keretében 

orvosi eszköz beszerzésre nyújtot-

tunk be támogatási kérelmet, a há-

ziorvos, gyermekorvos, védőnő 

által összeállított eszközigény alap-

ján, 3 millió forint értékben. 

Folyamatos a felmérés a tervezett 

beruházásokról, hiszen a kialakult 

helyzet miatt a saját forrásból meg-

valósítandó fejlesztések idei kivite-

lezése kérdéses, azok minimalizálá-

sa szükséges. 

Napi szintű kapcsolatban vagyunk a 

szomszédos önkormányzatokkal és 

folyamatos tapasztalatcserével pró-

báljuk átsegíteni egymás ezen a 

nehéz időszakon. 

Végezetül, de nem utolsósorban 

hadd ejtsek néhány szót az önkor-

mányzatunk dolgozóiról, civil 

egyesületeinkről és azokról a lako-

sokról és névtelen támogatókról, 

akik nem fényezik magukat nap 

mint nap a közösségi médiában, 

nem kürtölik világgá percről percre, 

hogy milyen nagyot tettek, csak 
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Az élet nem áll meg… 

Kerékpárút  
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teszik csendben a dolgukat és önzet-

lenül segítenek másokon.  

Pedig ők sincsenek biztonságban, 

többen közülük a veszélyeztetett 

csoportba tartoznak, munka után a 

családjukhoz, idős szüleikhez térnek 

haza, nem kis kockázatot vállalva 

ezzel. Mégsem hallottam egyetlen 

panaszt vagy zokszót sem részükről 

az elmúlt hónapokban.  

Az egész közösség nevében szeret-

ném kifejezni köszönetemet munká-

jukért!  

 

Biró Róbert  

polgármester 

 

TÁJÉKOZTATÁS A KERÉKPÁRÚT  

HASZNÁLATÁRÓL 
 

Tájékoztatjuk a lakosokat, községünkben érkezőket, ingatlantulajdo-

nosokat, hogy a kerékpárút használatát a KRESZ szabályozza. A ki-

zárólag kerékpárút céljára használható szakaszon gépjárművel 

közlekedni TILOS! 

 
 

A KRESZ előírása: 

 
e)50„Kerékpárút” (26. ábra); a tábla a kétkerekű 
kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a 
segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású 
kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerék-
pár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe 
veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpár-
úton más jármű közlekedése tilos; 

 
 
f)51 „Kerékpárút vége” (26/a ábra); 

 
 

 

 

A kerékpárút állami tulajdon, kezelője a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.  A kerékpárútra történő behajtás, gépjárművel való közleke-

dés ellenőrzése a rendőrség hatáskörébe és illetékességébe tarto-

zik.  
 

Aki megszegi a KRESZ előírásait, az szabálysértést követ el és bír-

sággal sújtható.  
 

Kérünk minden lakost és ingatlan tulajdonost, hogy törekedjen a jog-

szabályi előírások betartására.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1732.371008#foot50
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1732.371008#foot51


4 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 május  

 

Téli könyvolvasó maraton – 

eredmények 

Már sokadik alkalommal került megren-
dezésre olvasásnépszerűsítő játékunk, a 
Könyvolvasó maraton. A kihívás lénye-
ge, hogy a jelentkezők a játék időtarta-
ma alatt minél többet olvassanak. A já-
tékosokat egy bónuszkönyv-lista is segí-
tette, az ezen felsorolt könyvek közül 
ötöt duplán számoltunk el. A téli mara-
ton december 1. és február 29. között 
zajlott. Összesen 58 résztvevő küldte be 
az olvasmányait rögzítő listát, büszkén 
jelenthetjük, hogy az ország minden 
tájáról és az országhatáron túlról is! A 
játékosok összesen 639.752 oldalt olvas-
tak, ami1.859 könyvet jelent, amelyből 
104-et a bónuszlistáról választottak.  

Nagy örömünkre a dobogó felső két fo-
kán balatongyöröki játékost köszönthet-
tünk, hiszen az első helyezett Márkus 
Réka lett 103 könyvvel, összesen 48.198 
oldallal! (Réka egyébként gyorsolvasó, 
ennek is köszönhető ez a hihetetlen 
eredmény.) Második helyezett régi játé-
kosunk, Kokkonen Vera lett 65 könyv-
vel, összesen 28.460 oldallal! Harma-
dik helyezettünk pedig ismét egy 
„ismerős arc” lett, Németh Jánosné, 
keszthelyi lakos, ő 52 könyvet olvasott 
el, ami összesen 25.486 oldalt jelentett! 
Idén egy sorsolással is „megbolon-
dítottuk” a maratont, a résztvevők között 
sorsoltunk, a nyertes Bódi Bettina volt, 
Budapestről. A nyertesek értékes köny-
vekkel gazdagodtak. 
 

Maradj otthon és olvass!  
 

A játék a karantén ideje alatt sem áll 
meg! Egy játékosunk vetette fel, hogy 
miért is nem indítunk az otthon maradás 
jegyében egy új maratont? Indítottunk! 
Így április 6. és június 30. között lehet 
újra gyűjteni az olvasmányokat egy lis-
tán, elstartolt a „Maradj otthon és ol-

vass” könyvolvasó maraton! A résztve-
vők között sorsolunk, most nincs bó-
nuszlista, az 5 leghosszabb könyvet fog-
juk duplán számolni. Jelentkezni külön 
nem szükséges, elég csak a végén a lis-
tát elküldeni nekünk e-mailben vagy 
Facebook-on. További részeletek a játék 
Facebook-oldalán olvashatók: https://

www.facebook.com/konyvolvasomaraton/ 

Folyamatosan kérdezik tőlem 

fellépők, nyaralótulajdonosok, 

vásárosok, ismerősök, hogy mi-

re számíthatunk idén nyáron? 

Nehéz erre választ adni, mert a 

mostani szabályozások értelmé-

ben egyelőre az intézmény nem 

látogatható, az erre vonatkozó 

korlátozásokat még nem oldotta 

fel az állam. Ezért mi is csak a 

könyvek házhozszállítására és 

az ajtónál történő személyes átadásra vagyunk berendezkedve. 

Ami egyelőre biztosnak tűnik (ha közben a kormány esetleg ezt 

meg nem változtatja), hogy rendezvények augusztus 15-ig nem 

lesznek. Ez érinteni fogja természetesen a boros programokat is. 

Ha ez valóban így marad, akkor igyekszünk majd kitalálni olyan 

szabadidő eltöltési lehetőségeket, melyek megfelelnek az előírá-

soknak. De mivel semmiféle információ nincs még birtokunkban 

arról, hogy mi várható, milyen feltételekkel lehet bármit is szer-

vezni, lebonyolítani (pl. egy kiállítás belefér-e vagy mit lehet csi-

nálni kisebb csoportokkal, művelődő közösségekkel stb.), ezért 

tervezni sem nagyon tudunk, egyelőre csak az ötletelés megy. Eb-

ben viszont Önök is segíthetnek!  

Írják meg bátran az ötleteiket a muvhaz@balatongyorok.hu e-mail 

címre, várjuk őket nagy érdeklődéssel! 

De addig sem ülünk tétlenül, az elmúlt időszakban kollégámmal a 

selejtezésre szánt könyvtári könyveket állítottuk össze, olvasóknak 

vittünk házhoz könyveket, segítettünk az önkormányzat munkájá-

ban: információs anyagot és maszkokat szállítottunk házhoz az 

időseknek, bekapcsolódtunk az ebéd kiszállításába, szemetet szed-

tünk a Szépkilátónál és még kertészkedtünk is. Jó alkalom ez most 

azoknak az apró adminisztratív munkák elvégzésére, melyekre 

nincs mindig idő normál munkamenet közepette.  

Villányi Éva  

művelődési ház vezető 

Hogyan tovább? 

https://www.facebook.com/konyvolvasomaraton/
https://www.facebook.com/konyvolvasomaraton/
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Bíró Szabolcs: Liliom és vér (Anjouk 1.) 

1321-et írunk. Bátor Attila egykori templomos lovag, legendás harcos, 
aki a rozgonyi csata után szögre akasztotta a kardját, hogy békés életet 
élhessen családja körében. Ám egy nap királyi küldöttség érkezik, és 
Attilát újra harcba hívják. Csák Máté, az Anjou-ház ellensége halott, itt 
az idő, hogy várait és tartományát a királyi birodalomhoz csatolják. 
Attila nem tehet mást, újra vasba öltözik, hogy a király hadnagyaként 
induljon az északi hadjáratra – ezzel pedig bonyodalmak sokasága ve-
szi kezdetét. Amíg a királyi had a Csákok földjét dúlja, addig a Bátor 
család feje felett sötét fellegek gyülekeznek. A lángok felcsapnak, s 
úgy tűnik, a tűz sosem hunyhat ki… 
 

Guillaume Musso: Az írók titkos élete 

1999-ben három kultuszregény megírása után Nathan Fawles minden 
különösebb magyarázat nélkül végleg leszámol az írással. Nem érdek-
lik az olvasók, a rajongók, visszavonultan él a Földközi-tenger partvi-
dékének közelében fekvő mesés Beaumont-szigeten. Nem ad interjút, 
nem ír többé semmit, nem akar látni senkit, nem fogadja hű rajongóját, 
az írópalánta Raphaël Bataille-t sem… 2018-ban Mathilde Monney, a 
fiatal svájci újságírónő igyekszik megfejteni a Fawles-rejtélyt. Ugyan-
aznap egy női holttestet találnak a szigeten. A hatóságok azonnal lezár-
ják a szigetet, a paradicsomi hangulat sötétté válik. Veszélyes párharc 
kezdődik Mathilde és Nathan között, amelyből persze Raphaël sem 
maradhat ki. Makacs hazugságok, titkok és a néma igazság állnak 
szemben egymással, ahol a félelmet és a szerelmet csak egy hajszál 
választja el egymástól… 
 

Lucinda Riley: Napnővér (A hét nővér 6.) 

Electra D’Aplièse, a gazdag és gyönyörű modell látszólag tökéletes 
életet él. De Electra alól kezd kicsúszni a talaj, főleg mióta imádott 
apja, Pa Salt a titokzatos milliárdos, aki örökbe fogadta őt és nővéreit 
meghalt. A fiatal nő egyre mélyebbre kerül az alkohol- és drogfüggő-
ségbe, családtagjai hiába aggódnak az egészségéért. Egy nap Electra 
levelet kap egy idegentől, aki azt állítja, hogy a vérszerinti nagymamá-
ja… Vajon ki lehet a rejtélyes levél írója és rendeződik-e a fiatal nő 
élete? 

KÖNYVAJÁNLÓ 

„Könyvfutár” szolgáltatá-

sunkról és a jelenlegi 

könyvtári munkáról 

A járványügyi helyzet miatt könyv-
tárunk március 16-tól zárva tart, 
olvasókat nem fogadhat. Azonban a 
munka nem állt meg, és nem hagy-
juk a balatongyöröki olvasóinkat 
könyv nélkül! Elindítottuk 
„Könyvfutár” szolgáltatásunkat, 
amelynek értelmében a kikölcsö-
nözni kívánt olvasnivalót házhoz 
visszük vagy egy előre megbeszélt 
időpontban a könyvtárajtóban átad-
juk. Könyvet, újságot minden hét-
köznap 9 és 12 óra között lehet 
kérni e-mailben 
(konyvtar@balatongyorok.hu) és 
telefonon (06 83/546-919).  

Mindemellett könyvtárunkban zaj-
lik az állományrendezés és a selej-
tezés, valamint a töretlen érdeklő-
désre való tekintettel az állomány-
bővítés is, olvasóink most is a leg-
újabb megjelenések közül vá-
laszthatnak olvasnivalót, illetve 
kiválogatás után az ajándékba ka-
pott könyvek is bővítik majd a vá-
lasztékot.  

A könyvtári állomány „kinőtte” a 
rendelkezésre álló helyet, valamint 
2016 óta nem volt apasztás, így ki-
használva a jelen helyzetet alaposan 
átválogattuk a több mint 7000 köte-
tes állományunkat. A selejtezett 
dokumentumokat értékesíteni sze-
retnénk majd látogatóink körében, 
amint folytathatjuk a megszokott 
működésünket. Az eddig meglévő 
strandkönyvtári készletünket is át-
néztük és jó részét leselejteztük. 
Ezeket a köteteket folyamatosan 
elhelyezzük a könyvtár előtti 
„Könyvtur-káló”-nak elnevezett 
bőröndünkben, így érdemes ott is 
nézelődni, válogatni, néha igazi 
kincsekre lehet benne bukkanni!  

Bízunk benne, hogy mielőbb újra 
személyesen is találkozhatunk a 
könyvtárban! Addig is jó egészséget 
és kitartást kívánunk mindenkinek! 

Rógán Edina 
könyvtáros 

mailto:konyvtar@balatongyorok.hu
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Tájékoztatás a Képviselő-testület döntéseiről 

A január 14-i rendkívüli ülésen a 
képviselő-testület jóváhagyta a 
Golf-Sport Club Kft. által kezde-
ményezett településrendezési szer-
ződés tartalmát, mely alapján a Kft. 
elkészítteti az általa kezdeménye-
zett településrendezési eszközök 
módosításának dokumentációját. A 
szakhatóságok és a képviselő-
testület általi jóváhagyást követően, 
a Kft. kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hatályos szabályozási terv 
szerinti kerékpárút területének 
megfelelő területrészt ingyenesen, 
ajándékozás jogcímén az Önkor-
mányzat tulajdonába adja. Megálla-
podás született abban is, hogy a 
Kft. a jelenleg tulajdonát képező 
ingatlanokból a Balatoni Bringakör 
kerékpáros útvonal Balatongyörök-
re eső szakaszának tervezett fejlesz-
téséhez kapcsolódó területrészeit 
ingyenesen, ajándékozás jogcímén  
az Önkormányzat tulajdonába adja. 
Kötelezettséget vállalt továbbá arra 
is, hogy az általa eszközölni kívánt 
beruházást követően elvégzi a Man-
dulás utca szabályozási tervi széle-
sítésének jogi rendezését, valamint 
az utca szükséges kiépítését. 

A január 23-i soros ülésen első-
ként a 2020. évi költségvetés első 
olvasata került megtárgyalásra.  

A képviselő-testület a strandok 
állapotrögzítéséről, a további fel-
adatok meghatározásáról kapott 
tájékoztatást. Balatongyörök Köz-
ség Önkormányzata 75 millió fo-
rint vissza nem térítendő támoga-
tást kapott a Magyar Turisztikai 
Ügynökség által kiírt strandfej-
lesztési pályázaton, melynek keret-
ében új vizesblokk kerül kiépítésre, 
valamint tájékoztató táblák és öltö-
zőkabinok kerülnek kialakításra. A 
Szépkilátói strandon a földmunkák, 
a füvesítés a tavalyi évben elkez-
dődtek, nagyrészt befejeződtek. 
Jelenleg a közműellátás biztosítása, 
térburkolás, mobil épületek elhelye-
zése a cél annak érdekében, hogy 
az idei évtől már üzemelhessen a 
strand.  

A képviselő-testület arról döntött, 
hogy a jelenleg érvényes képviselői 
tiszteletdíjakat tartja hatályban, 
azok összegét nem kívánja módosí-
tani. Így a képviselők és a külsős 
bizottsági tagok továbbra is bruttó 
20 ezer forint, a bizottsági tagok 
bruttó 25 ezer forint díjazásban ré-
szesülnek.  

A szociális juttatások felülvizsgá-
latát tárgyalta meg a képviselő-
testület. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy ezeket a juttatá-
sokat továbbra is alanyi jogon 
kívánja biztosítani, jövedelem-
vizsgálat nélkül, a saját bevételei 
terhére.  

A következő napirendi pont kereté-
ben a képviselő-testület jóváhagyta 
Csillag Vince alpolgármester úr 
nyilatkozatában foglaltakat, misze-
rint alpolgármester úr 2020. 
szeptember 30. napjáig lemond a 
tiszteletdíjáról és költségtérítésé-
ről.  

A februári soros ülésen a képvise-
lő-testület a 2019. december 31-i 
teljesítési adatok alapján jóváhagy-
ta a 2019. évi költségvetés módosí-
tását. A költségvetés főösszege 
15.141.000 Ft-os emelkedést köve-
tően 791.000.000 Ft-ra módosult. 
Az eredeti előirányzat 630 millió 
forint volt, az emelkedés az év köz-
ben jelentkező plusz bevételi forrá-
soknak (pályázati támogatások, 
adóbevétel, strandbevétel túlteljesí-
tése) köszönhető.  

A 2020. évi költségvetés elfogadá-
sát megelőzően jogszabályi előírás 
alapján szükséges jóváhagyni az 
önkormányzat adósságot keletkez-
tető ügyleteiből, három évre várha-
tó saját bevételek összegéről szóló 
tájékoztatást. Az önkormányzat a 
következő három évben nem tervez 
hitelfelvételt, saját bevételeinek 
(helyi adó, vagyon hasznosítás) 
tervezett összegét összesen 
465.400.000.- Ft-ban állapította 
meg.  

A negyedik napirendi pontként ke-

rült elfogadásra az önkormányzat 
2020. évi költségvetése. A 2020. 
évi költségvetési bevételek terve-
zett előirányzata 537.433.635 Ft, 
melyet a finanszírozási bevételek 
272.412.365 Ft-tal egészítenek ki, 
így összesen 809.846.000 Ft forrás 
áll rendelkezésre a tervezet szerint, 
mely 28%-kal több az előző évi 
eredeti előirányzathoz képest. A 
2017 év 2018 és 2019 években el-
nyert pályázatokra várható pályáza-
ti támogatás összege 150.437.138 
Ft. 2020-ben a feladatfinanszírozás 
keretében az általános működéshez 
és ágazati feladatokhoz kapcsolódó 
támogatásokból származó bevétel 
csak a kötelezően ellátandó felada-
tokra fordítható. A költségvetési 
tervezetben államháztartáson kívüli 
működési bevétellel 145.790.828 Ft 
összegben számoltunk, ami nettó 
70 millió Ft strand bevételből, 20,9 
millió Ft bérbeadásból, 4 millió Ft 
közvetített szolgáltatásból, 3,8 mil-
lió Ft ellátási díjakból, 21,9 millió 
Ft általános forgalmi adóból, vala-
mint egyéb bevételből tevődik ösz-
sze. Ingatlan értékesítésből szárma-
zó bevétel 5,58 millió Ft, míg a he-
lyi adókból származó bevétel terve-
zett összege 160 millió Ft.  

A kiadási oldalon  

Személyi juttatások:                                                                     
72 794 405 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó:   

13 755 075 Ft 

Dologi kiadások:  164 948 250 Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai:  

300 000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások 
8 882 842 Ft 

Tartalékok: 10 220 234 Ft 

Beruházások: 41 148 000 Ft 

Felújítások:  424 772 167 Ft 

Finanszírozási kiadások:  

3 025 027 Ft 
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A képviselő-testület a januári döntésének megfelelően 
jóváhagyta az egyes lakossági csoportok támogatásáról 
szóló önkormányzati rendeletet. E szerint Balatongyörö-
kön továbbra is vagyon-és jövedelemvizsgálat nélkül, 
alanyi jogon adható juttatás – a rendeletben előírt 
jogosultsági feltételek fennállása esetén – a születési 
támogatás, az óvoda-és iskolakezdési támogatás, ka-
rácsonyi juttatás, 50. házassági évfordulót ünneplők 
támogatása.  

A képviselő-testület egy, a községi strandon levő tenisz-
pálya és sportszolgáltatás üzemeltetésére érkezett ajánla-
tot tárgyalt meg. Mint már arról tájékoztattuk a tisztelt 
lakosságot, az önkormányzat és a sportszolgáltatást 
végző vállalkozó közti peres eljárás lezárult, a másod-
fokon eljáró bíróság, helyben hagyva az elsőfokú ítéle-
tet, a felperes vállalkozást arra kötelezte, hogy a bérelt 
területet eredeti állapotban adja vissza a tulajdonos 
önkormányzatnak.  

A március 19-i ülésen a képviselő-testület döntött arról, 
hogy az élelmezésért fizetendő térítési díj összegét 
(mind a gyermekétkeztetés, mind a szociális étkeztetés 
tekintetében) változatlan mértékben hagyja.  

A Szilváskerti utca alatti, jelenleg egy helyrajzi szám 
alatt levő, még el nem nevezett utcák telekalakítását 
engedélyezte a képviselő-testület. Az érintett utcákban 
egyre több építkezés folyik, az ide költözők száma re-
mélhetőleg folyamatos növekedést mutat majd – így 
szükséges az utcák elnevezése, ami csak a szükséges 
telekalakítási eljárások lefolytatása után történhet meg. 
Az utca elnevezésekről tájékoztatást adunk ki a közeljö-
vőben, kikérve a lakosság véleményét is.  

A községi strandon a hatályos Építési Szabályzat szerint 
szintén szükséges telekalakítás lefolytatása ahhoz, hogy 
a Magyar Turisztikai Ügynökség által, önkormányza-
tunknak megítélt 75 millió forintos támogatásból meg-
valósítandó építési beruházásokat el tudjuk kezdeni, a 
fejlesztés során tervezett vizesblokkok jogerős építési 
engedélyt tudjanak kapni.  

A képviselő-testület tájékoztatást kapott a Magyar Falu 
program keretében kiírt pályázatokról. A napirend keret-
ében a képviselő-testület úgy határozott, hogy útfelújí-
tás és járdaépítés anyagköltség támogatása jogcímen 
nyújt be pályázatot.  

Deák Ákos atya kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, melyben kérte a templom fűtéskorszerűsíté-
sének támogatását. A beruházás összköltségéből össze-
sen 400 ezer forint hiányzott, ezt a képviselő-testület 
egyhangúlag jóváhagyta.  

A február 20-án és március 26-án megtartott együttes 
üléseken a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2019. évi költségvetésének módosítását, annak 
végrehajtását, valamint az idei évi költségvetést tárgyal-
ták meg Balatongyörök és Vonyarcvashegy képviselő-
testületei.   

Új aljegyző a balatongyöröki hivatalban 

Tisztelettel köszön-

töm a Balatongyö-

röki Hírlevél olva-

sóit dr. Vajda Ve-

ronika Zsófiának 

hívnak. 2020. má-

jus 1-től dolgozom 

a balatongyöröki 

hivatalban, majd 

június 1-jével ellá-

tom az aljegyzői 

feladatokat. 

Keszthelyen élek 

családommal. Pá-

rom szintén jogász 

végzettségű. Két gyermek, egy 10 éves kisfiú és 

egy 8 éves kislány édesanyja vagyok.  

Pályámat a zalaszentlászlói önkormányzatnál 

kezdtem. Ezt követően végeztem el az Államigaz-

gatási Főiskolát. Az önkormányzattól az MH Hé-

vízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézethez kerül-

tem, ahol először a pénzügyi majd a Költségvetési 

ellenőri diploma megszerzését követően belső 

ellenőri területen dolgoztam.  

Központi átszervezést követően 2007-ben kerül-

tem a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Több-

célú Társulásához, ahol irodavezetői kinevezése-

met követően feladataimat a kistérség megszűné-

séig láttam el. Ezalatt a pécsi Tudományegyetem 

Jogi karán jogi diplomát szereztem.  

Gyermekeim születését követően, 2015-től a ma-

gánszférában helyezkedtem el, és ügyvédjelölt-

ként dolgoztam. 2019-ben sikeres jogi szakvizsgát 

tettem. Mindemellett folyamatos vizsgák letételé-

vel fenntartottam a költségvetési belső ellenőri 

nyilvántartásban történt regisztrációmat is.  

A közigazgatás folyamatosan végigkísérte az éle-

temet. Annak számos területén szereztem tapasz-

talatot, amelyek egyenként is a közigazgatás, az 

önkormányzás egy-egy különálló szeletét képez-

ték.  

A munkát bárhol is végezzük, mindig egy szolgá-

lat kell, hogy legyen. Szolgálat az ügyfelek, a kol-

légák, a lakosság, a vezetők irányába.  

Ennek szellemében bizakodva tekintek az új    

feladat elé. 
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Iparűzési adó 

A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé 
váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási 
kötelezettségnek és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési 
kötelezettségnek, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszak-
ra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségnek 2020. 
szeptember 30-ig lehet eleget tenni. Amennyiben az adózó ipar-
űzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 
fentiek alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési idő-
szak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, ak-
kor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző, korábban beval-
lott iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó 
az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, 
ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el 
az adóévi adóelőleg összegét. Az adóelőleg összegét az adózó az 
utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-bevallásban megállapított elő-
leg-kötelezettség alapulvételével, azonos ütemezésben állapítja 
meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg. 

Idegenforgalmi adó bevallási, fizetési kötelezett-
ség 

A Magyar Közlöny 82. számában, 2020. április 21-én megjelent 
140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet szerint a 2020. április 22-től 
2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka 
utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizet-
nie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befi-
zetne, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell 
vallania az adóhatósághoz (kivéve, ha annak összege nulla). 

A bevallott, de meg nem fizetett adónak megfelelő összegű visz-
sza nem térítendő költségvetési támogatásra jogosultak a tele-
pülési önkormányzatok. A költségvetési törvény (3. melléklet I. 
Működési célú támogatások 10. Önkormányzati elszámolások 
pontja) terhére ugyanis vissza nem térítendő támogatást igényel-
het a települési önkormányzat az illetékességi területén beval-
lott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező 
összegben.  

Üdülőhelyi támogatásra (ami a 2018. évben beszedett idegenfor-
galmi adó minden forintja után járó egy forint állami támogatás) a 
települési önkormányzat 2020. április 22-től a veszélyhelyzet meg-
szűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Ezt 
az összeget a Járvány Elleni Védekezési Alapba kell átcsoportosí-
tani. Ez a december 31-i dátummal számolva Balatongyörök Köz-
ség Önkormányzatának 19 millió forint forráskiesést jelent.  

Fentiek alapján kérünk minden szállásadót, hogy bár idegen-
forgalmi adó beszedési és fizetési kötelezettsége nem keletkezik 
az idei évben, bevallási kötelezettségének tegyen eleget, hiszen 
az így bevallott adatok alapján igényelhet az önkormányzat 
állami támogatást. Amennyiben bevallási kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy nem leszünk jogosultak az igénylésre. Az 
adó bevallását a hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.  

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasó-
kat, dr. Tüske Róbertné vagyok. 2020. 
április 1-jétől vagyok a Vonyarcvashegyi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. 
Az Államigazgatási Főiskolán végeztem, 
1989. óta dolgozom a közigazgatásban. 
Korábban Lesenceistvánd és Uzsa köz-
ségek körjegyzője, Kehidakustány és 
Kallósd községek körjegyzője, majd a 
Csesztregi Közös Önkormányzati Hiva-
tal jegyzője voltam. Hévízen élek a csa-
ládommal, házas vagyok, férjem jogász 
végzettséggel jegyző, fiam jogászként a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgo-
zik, kislányom ötödik osztályba jár.  

A közigazgatásban sok változásnak ré-
szese voltam, ezért ezek tapasztalataiból 
merítve, könnyebben tudok reagálni 
azokra a kihívásokra, amelyek ma nehe-
zednek a hivatalokra.  

Úgy érzem, hogy a több mint 31 éves 
közigazgatási munkám és ezen belül a 
több mint 16 éves jegyzői munkám alatt 
sikerült olyan gyakorlatot szereznem, 
amely megalapozza a jegyzői munkakör 
elvárásoknak megfelelő betöltését, min-
dig nyitott vagyok az új feladatokra és 
kihívásnak tekintem azok megvalósítá-
sát.  

A közigazgatási munka számomra nem 
egy rövidtávú megoldás, hanem egy cél-
zott életpálya.  

Megpróbálok mindenkinek segíteni a 
felmerülő ügyeinek megoldásában, ké-
rem, hogy ügyeikkel forduljanak biza-
lommal hozzám és az önkormányzati 
hivatal munkatársaihoz.   

Új jegyző a közös hivatal élén 
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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 megakadá-

lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fo-

lyamatosan fenntartani..” 

 

Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés kereté-

ben hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, külterüle-

ten 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.  

 

Zajvédelem 
 

A községben zajjal járó építési, 

bontási tevékenységet, zöldfelü-

let fenntartással kapcsolatos, 

zajt keltő tevékenységet hét-

köznap 6.00 és 21.00 között 

lehet végezni,  

 

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNA-

PON NEM. 

 

Kerti hulladék égetésé-

vel kapcsolatos maga-

tartások 
 

Avart és kerti hulladékot  május 

1- szeptember 30. közöttti idő-

szakban az egész község terüle-

tén  

 

TILOS ÉGETNI! 

Szent Glória Temetkezési Kft. 

   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 

Ingatlanok gyommentesítése, közterületre kihajló ágak 

levágása 
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Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos döntésekről, a járványhelyzet  

következményeiről 

A COVID-19 járvány miatt a Magyarország Kormánya által kihirdetett 

veszélyhelyzetre való tekintettel Balatongyörök Község területén az alábbi 

intézkedések történtek, melyek határozatlan ideig vannak érvényben: 

A hivatal személyes ügyfélfogadást nem tart, kizárólag halaszthatatlan 
esetekben, de ekkor is telefonon kell egyeztetni.  

 

A hivatal elérhetőségei: 

 

Biró Róbert polgármester  

 83/546-901 polgarmester@balatongyorok.hu 

dr. Vajda Veronika aljegyző  

 83/546-902, 0630/730-5757 jegyzo@balatongyorok.hu 

Adóügyek: 83/546-900  

 Szalay Ildikó: ado@balatongyorok.hu 

 Vajda Renáta: titkarsag@balatongyorok.hu 

Műszak: 83/546-907 

 Tóth László: muszak@balatongyorok.hu  

Igazgatás: 83/546-906 

 Talabérné Nyers Beáta: igazgatas@balatongyorok.hu  

Pénzügy: 83/546-903, 83/546-904 

 Mátrainé Kiss Erzsébet: gazdalkodas@balatongyorok.hu 

 Herczeg Lajosné: penzugy@balatongyorok.hu  

Községgondnokság: 83/546-913 

 Horváth Tibor községgondnok 

 Vajdáné Plótár Katalin pályázati referens: projekt@balatongyorok.hu 

 

Segítségnyújtás az időseknek 

Az idősek segítségére az önkormányzat vállalja a bevásárlást, a csekkek 

feladását és gyógyszer kiváltást. A bevásárlás koordinálását Vajdáné Pló-

tár Katalin és Horváth Tibor végzik. Az erre vonatkozó igényeket kérjük, 

jelezzék az önkormányzat hivatalos elérhetőségén, lehetőség szerint elekt-

ronikus formában az onkormanyzat@balatongyorok.hu e-mail címen. Ezen 

kívül minden nap házhoz szállítjuk a szociális étkeztetés keretében adott 

ebédet egyszer használatos dobozokban.  

 

Szájmaszkok a 65 éven felüli lakosoknak 

Az önkormányzat 250 db mosható textil szájmaszkot osztott szét a 65 év 

feletti lakosság részére. Ezek egy részét vásároltuk, másik részét az óvodai 

dolgozók készítették.  

Koronavírus-járvány 

elleni védekezési alap 

Lakossági felajánlás érkezett a 

járvány okozta, önkormányzatot 

terhelő költségek enyhítésére – 

ennek érdekében egy alapot hoz-

tunk létre. A koronavírus elleni 

védelem költségeire létrehozott 

önkormányzati bankszámla-

szám:  

Takarékbank Zrt.  

74500516-11026895-00000000 

“Koronavírus-járvány elleni 

védekezési alap”.  

A számlára már érkezett is befi-

zetés, melyet az eddigi, védeke-

zési költségekre fordítunk. A 

beérkezett támogatásokról min-

den hónapban tervezünk egy 

elszámolást közzétenni.  

Óvodai ügyelet 

Az óvodában március 16. napjá-

tól rendkívüli szünet van, ügye-

letet azonban az intézmény 

igény szerint biztosít. Az ezzel 

kapcsolatban megjelent Kor-

mányrendelet szerint legfeljebb 

öt gyermek lehet egy csoport-

ban.  

A művelődési ház és 
könyvtár  zárva tart  

Az intézmény zárva tart az ügy-

felek előtt, az erre az időszakra 

meghirdetett programok lemon-

dásra kerültek,. A könyvtárfutár 

szolgáltatás keretében a könyv-

tár munkatársai házhoz szállít-

ják az olvasnivalót az idősek-

nek, míg mások az intézmény 

ajtajában vehetik át a könyve-

ket.  

mailto:ado@balatongyorok.hu
mailto:titkarsag@balatongyorok.hu
mailto:muszak@balatongyorok.hu
mailto:igazgatas@balatongyorok.hu
mailto:gazdalkodas@balatongyorok.hu
mailto:penzugy@balatongyorok.hu
mailto:projekt@balatongyorok.hu
mailto:onkormanyzat@balatongyorok.hu
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Polgármesteri döntések 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-

tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében 
veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatásköreit a polgármester gya-

korolja. Ennek értelmében a halaszthatatlan döntéseket a polgármester 

hozza meg. A tájékoztatás készítéséig összesen 7 db polgármesteri határo-

zat született, valamint egy rendelet megalkotása történt meg.  

Polgármester által hozott határozatok:  

• márciusi testületi döntések megerősítése  

• április 23-ra tervezett közmeghallgatás elhalasztása, munkaterv módo-

sítás 

• községi strand bezárása 

• Gazdasági Program jóváhagyása  

• Turisztikai Egyesület 2019. évi gazdálkodásának jóváhagyása  

• Balatongyörök, 155/5 hrsz ingatlan térítésmentes átvétele (erről már 

határozott a képviselő-testület, Szilváskerti utcában levő telket az ön-

kormányzat eladta azzal, hogy a vevő köteles telekalakítás után a 

HÉSZ szerinti területet útlejegyzés céljából térítésmentesen az önkor-

mányzat részére bocsájtani) 

• Balatongyörök, 1522/3 hrsz ingatlan belterületbe vonásának engedélye-

zése  

A polgármester által meghozott határozatok, rendeletek elérhetőek az ön-

kormányzat hivatalos weboldalán.  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a központi intézkedéseket, hogy 

ezek alapján és a helyi viszonyokat figyelembe véve tudjuk meghozni 

a Balatongyörökre vonatkozó egyedi döntéseket.  

A jelenleg kialakult járványügyi helyzet csakúgy, mint 

országos szinten, helyileg is hosszú távú kihatással jár 

a gazdasági helyzetre. Még megbecsülni sem lehet a 

forráskiesést, a jelenleg fennálló helyzet elhúzódásának 

időtartamát. Reális becslés alapján a februárban elfoga-

dott önkormányzati költségvetés bevételi főösszege 

100-120 millió forinttal marad el a tervezett összeg-

től – ez egy becsült szám, főként az idegenforgalmi 

adó és a strandbevétel elmaradásából kalkuláltuk. A 

bevétel kiesést a kiadási oldalon követni kell, ezért 

szinte minden kiemelt előirányzatot érinteni fog a meg-

szorítás -  a személyi juttatásokat, dologi kiadásokat, és 

ami nagyon fontos, a beruházásokat. Ez utóbbinál csak 

a pályázati támogatásokból megvalósuló fejlesztése-

ket tudjuk realizálni, a saját forrásból tervezett felújí-

tásokat, beruházásokat a rendelkezésre álló anyagi for-

rások tükrében kell átütemezni.  

A jelenleg számított forráskiesések:  

• idegenforgalmi adó bevétel 25 millió forint 

• idegenforgalmi adó állami támogatás része 19 millió 
forint 

• gépjárműadó helyben maradó részének elvonása: 4 
millió forint 

• strandbevétel: 60 millió forint 

• egyéb bevétel kiesések (bérleti díjak mérséklése) 5 
millió forint  

 

Az idei évi bevételek elmaradásán túl a jövő évben kal-

kulálni szükséges az iparűzési adó nagymértékű csök-

kenésével, valamint 2022. évben az idegenforgalmi adó 

fizetett állami támogatás csökkenésével is. A jelentős 

forrásveszteség a beruházások átütemezésének 

szükségességével jár. 

Személyi változások a 

hivatalok és a képvi-

selő-testületen belül 

 

dr. Tüske Róbertné jegyző asz-

szony április 1-jén kezdte meg 

munkáját a Vonyarcvashegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal-

nál, ahol a távozó Bertalanné 

Dr. Gallé Verát váltja.  

 

A balatongyöröki kirendeltsé-

gen dr. Vajda Veronika kezdi el 

aljegyzői munkáját a gyermek-

áldás miatt távozó Varga Viktó-

ria helyett.   

 

dr. Vass Nándor Zoltán képvi-

selő  2020. március 20. napjával 

lemondott képviselői mandátu-

máról. Az októberi választáson 

a következő legtöbb szavazatot 

Surányi Norbert András kapta. 

Surányi Norbert azóta már letet-

te képviselői esküjét és átvette 

megbízólevelét.  

A koronavírus járvány várható, becsült gazdasági következményei 
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Március közepén váratlanul ért ben-
nünket a hír, hogy a koronavírus 
miatt csak ügyeletet tudunk biztosí-
tani  a balatongyöröki óvoda gyere-
kei részére. A két óvoda közül az 
ügyelet a Vonyarcvashegyi közpon-
ti óvodában lett meghatározva, mi-
vel a főzőkonyha is ott van. 

Ez az új helyzet bizonytalanságot, 
sok esetben félelmet okozott min-
den dolgozónak, szülőnek. Eleinte a 
gyerekek örültek, hogy nem lesz 
óvoda, de ahogy teltek a napok,  
mégiscsak hiányozni kezdett a kö-
zösség nekik is. Együtt lenni többet 
anyával, apával az minden óvodás 
álma. 

Minél több információt kaptunk, 
úgy csökkent a félelem, és átvette 
helyét a tenni akarás az emberekért, 
a közösségünkért. 

A balatongyöröki óvoda dolgozói 
mindent megtettek, hogy kívül-
belül szebbé tegyék intézményüket. 
Olyan feladatokra jutott most idő, 
amelyet a nevelési napokon nem 
tudtunk megvalósítani. 

Elsődleges feladatunk az ügyelet 
megtartása volt, de ezen kívül sok 
más hasznos dolgot is megtudtunk 
valósítani. 

 A teljesség igénye nélkül:  

Szájmaszk varrás a helyi lakosok-
nak, amelyre az anyagot a az önkor-
mányzat biztosította. 

Fertőtlenítés az óvoda minden he-
lyiségében (játékok, könyvek, texti-
lek stb.) 

Falfestés, raktár javítás, elrendezés- 

Új sportszertár kialakítása. 

Dekorációk készítése külső-belső 
térben. 

Udvari konyhakert, fűszerkert gon-
dozása ( veteményezés, gyomlálás, 
metszés, öntözés stb.) 

Kerti fűszer-táblák javítása. 

Napos kötény varrás. 

Következő nevelési évre projektek 
készítése. 

Húsvétra zenés verses videó elké-
szítése, begyakorlása. 

Anyák napjára  ajándék készítés. 

Online küldtünk játékos feladato-
kat, tevékenységeket, amit a család-
dal közösen meg lehetett valósítani. 
Nem volt kötelező, csak egy lehető-
ség. 

Sok mindent terveztünk, ebből ren-
geteget meg is valósítottunk.  

Nagyon furcsa érzés egy óvoda 
gyerek nélkül. Gyerekek! Hiányoz-
tok!  

Reméljük, minél hamarabb újra 
nyitva lesz az óvoda minden gyerek 
számára, és már csak azon fogunk 
ötletelni, mi legyen az újabb közös 
kaland. Mi ezért dolgozunk! 

Egészséget, sűrű kézmosást, sok-
sok játékot! Vigyázzatok magatokra 
és mindenkire!  

 
Szőke Ildikó  

óvodapedagógus 

 

Óvoda a karantén ideje alatt... 
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Február 29-én tartottuk a Balaton-

györöki Óvoda támogatói bálját, me-

lyen közel százan vettek részt. Így 

utólag, nagyon szerencsés időpontot 

választottunk, mert még a kijárási 

korlátozások bevezetése előtt felhőt-

lenül tudtunk egyet szórakozni. Ez-

úton is szeretnénk megköszönni, Ra-

posa Jánosnak és csapatának a finom 

vacsorát, a vonyarcvashegyi Horváth

-Borongics cukrászdának a pogácsát 

és süteményt. A GinTonic zenekar 

biztosította a talpalávalót, az EMo-

tion Táncstúdió színvonalas műsorral 

emelte az este hangulatát 

Szeretnénk itt is megköszönni a vál-

lalkozóknak, magánszemélyeknek, 

szülőknek a sok felajánlást, mellyel 

még sikeresebbé tették a bált.  A ren-

dezvény célja a mulatság mellett az adománygyűjtés volt. Elsősorban egy udvari játszóház vásárlása volt az elsőd-

leges a gyerekek számára, továbbá napvitorla készíttetése a homokozó fölé és új kerti játékok, motorok, biciklik 

beszerzése. A rendezvény annyira sikeres volt, hogy mindez megvalósítható. A megrendelések és előkészületek 

már folyamatban vannak. Remélhetőleg a jövő évben egy hasonlóan sikeres bált tudunk rendezni. 

Balatongyöröki Óvoda Szülői Szervezete nevében:  Bán Orsolya 

Május 11-től ismét szeretettel várjuk kedves vendégeiket Tourinform irodánkban. Az információszolgáltatás és a 

Balatongyörök logós termékek értékesítése mellett továbbra is lehetőséget biztosítunk hagyományos és elektro-

mos kerékpárok bérlésére. 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 meg-

található. Ezen kerékpárok bérleti díjából a West-

Balaton kártya felmutatásával 30% kedvezmény kerül 

levonásra.  

3 óra 1500 Ft 
1 nap 2200 Ft 
2 nap 4400 Ft  

Szeretettel várjuk az akív pihenést kedvelő balaton-

györökieket és a településünkre érkező vendégeket is 

kerékpárjainkkal!  

További információ:  

+36 83 346 368; info@balatongyorok.hu 

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 

Pattanj nyeregbe Balatongyörökön! 

Farsangi bál a györöki óvodásokért 
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A legfontosabb kormányzati intézkedések 2020. május 4-től 

• Az intézkedések szerint május 4-től országosan - Budapest és Pest megye kivételével - megszűnik a kijárási 

korlátozás. 

• A rendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők 

kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot (védőtávolságot) tartani. 

• Az üzletekben és a  tömegközlekedési eszközökön mindenki köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt 

(például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

• A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók lesznek. 

• Vidéken hétfőtől valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. 

• A vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a büfék, a presszók - kerthelyiségében vagy 

teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, de a vendéglátó üzleten 

belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadá-

sa és szállítása. 

• A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a helyek üzemeltetői gondoskodnak. A ven-

déglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. 

• A vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közte-

rülethasználati díjat megfizetniük az  üzlet közterületen működő terasza után. 

• Megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek. 

• A rendelet értelmében - saját és családja érdekében - a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, 

drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra 

között látogathatják. Ezekben az üzletekben ilyenkor kizárólag a 65 év felettiek tartózkodhatnak. 

• A településen működő piacok nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65 év felettiek általi látogatásának 

rendjéről a települési önkormányzatok a kormányrendelettől eltérően rendelkezhetnek. A piac nyitva tartása 

alatt olyan látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65 év felettiek látogathatják. 

• A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a pol-

gári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével - 

a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

• A felsőoktatási intézmények a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben lesznek  látogathatók. A védő-

távolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. A kollégiumok látogatása 

tilos. 

• A kormány arról is határozott, hogy a sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható-

ak, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen 

való részvétel megengedett. A rendelet kiemeli, hogy a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni. 

• A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi és szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet megszegőit, en-

nek összege 5 ezer és 500 ezer forint között lehet. 

 

Részletes tájékoztatás a koronavírus helyzettel  kapcsolatban a koronavirus.gov.hu weboldalon olvasható. 
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Levél a balatongyöröki Simándy József- ill. operamuzsika-rajongóknak 

2016 augusztusában, Édesapám, 
Simándy József operaénekes 100 
éves születésnapja tiszteletére nagy-
sikerű emlékhangverseny volt a 
györöki szabadtéri színpadon.  
 
Ez a siker Balatongyörök vezetői-

ben és a Simándi családban közös 
elhatározást váltott ki: kétévenként 
legyen a nagy művész emlékére, 
augusztus egy szép estjén Emlék-
hangverseny! 
 
Így 2018-ban is szép koncert része-
sei lehettek azok a muzsikarajon-
gók, akik nemcsak balatongyöröki-
ek voltak, hanem bátran mondha-
tom, hazánk sok-sok megyéjéből 
jöttek az emlékkoncertre! 
 
S most itt vagyunk 2020-ban és a 
mikroszkopikus nagyságú vírus - 
járványt generálva - keresztülhúzta 
a szervezők eddigi munkáját… 
 
Azt tudni kell, hogy egy ilyen ko-
molyzenei hangverseny több hóna-
pos szervezőmunkát követel. Gyö-
röki "részről" Villányi Éva, csalá-
dunkból pedig én vagyunk a szerve-
zők. A zongoraművész-kísérők és 
maguk az operaénekes fellépők - 
hosszas egyeztetések után - már 

mind igent mondtak, természetesen 
a műsor is megvan, sőt az időpontot 
is kijelöltük. 
 
De! Nem látunk a jövőbe, nem tud-
juk mi lesz "a járványügyi helyzet" 
augusztusban! Nem tudjuk, mit hoz 
a sors…  
 
Ezért Villányi Évával és Balaton-
györök vezetőivel együtt sajnos 
húztunk egy vonalat: április 30-án 
közösen kimondtuk: egy évvel el-
halasztjuk a 2020. évi Simándy Jó-
zsef Emlékkoncertet!... Sajnos, 
nincs más megoldás… 
 
De örök optimistaként úgy búcsú-
zom a kedves Olvasótól: 2021 au-
gusztusában, egy gyönyörű nyári 
estén, este fél 9 órai kezdéssel, újí-
tásképpen egy részben, csodaszép 
másfél órás hangverseny lesz Bala-
tongyörökön! Úgy legyen! 
 

Simándi Péter 

In memoriam Tettamanti Béla 

Tettamanti Bélától - a Munkácsy Mi-

hály-díjas és Pulitzer-emlékdíjas gra-

fikustól – búcsúzunk, aki hosszú be-

tegség után hetvenhároméves korában 

hagyott itt minket.  

Tettamanti Béla fantasztikus kiállítást 

hozott össze a Bertha Bulcsu Művelő-

dési Ház és Könyvtárban jó egy évti-

zede, és egy szellemes, sziporkázó, 

sajátos humorral rendelkező embert 

és művészt ismerhettünk meg szemé-

lyében.  

A művész az 1970-es évek elejétől 

publikált és állított ki szatirikus rajzo-

kat. 1981-től rendszeresen készített 

könyvillusztrációkat, könyvborítókat 

és meserajzokat. 1982-1990 között 

az Új Tükör grafikusa és illusztrátor szerkesztője volt. 1990-ben az I. budapesti nemzetközi karikatúrafesztivál 

rendezője volt.  Rendszeresen jelentek meg munkái országos napilapokban. Tettamanti Béla Balatongyörökön is 

sűrűn megfordult nyaranta,  a Felsőhegyen volt egy kis háza.   

Kedves Béla, ég veled!                                      vé 

Fotó: www.hvg.hu 
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TeSzedd alkalmából többen szemetet szedtünk már-

cius 14-én a Szépkilátónál és környékén. A tervezett 

második alkalomra sajnos a járványhelyzet miatt 

már nem került sor, de majd később – ha már a hely-

zet engedi – pótoljuk a dolgot.  

Március 15-ét már abban a tudatban ünnepeltük, 

hogy hétfőtől leáll a fél ország, bezárnak az iskolák. 

A műsorban szereplő gyermekek szüleivel egyeztet-

ve, a szokásos módon, ezúttal a Petőfi-szobornál 

tartottuk az ünnepséget. 

Fotó: Marton Tamás 

Fotó: Marton Tamás 


