
 

 

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA 

2020. II. szám 
 

március 

Zöld Óvoda cím 16. oldal Szemétszedés  17. oldal Fejlesztések 4. oldal 

Folyik az Eötvös utca építése 4 

A hétköznapok hősei 8 

Az önkormányzat peres ügyei II.  10 

A hosszú élet titka 15 

Zöld óvoda 16 

Szemét-ügyek 17 

A TARTALOMBÓL 



2 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 március 

 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár         

Március 5. csütörtök 17 óra 

TÖRTÉNELEM DIÓHÉJBAN 

A györöki vár históriája 

Ea: Szatlóczky Gábor történész 

 

Március 6. péntek 17.00 óra 

NŐNAPI ÜNNEPSÉG 

 

Március 12. csütörtök 17.00 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Nemes lovak és nemes urak 

A lovak szerepe a történelem for-

gatagában.  

Ea. Varga Zoltán múzeumi manager  

 

Március 14. szombat 16-18 óra 

VARÁZSHANGOK 

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ 

 

Március 17. kedd 17.00 óra 

MINDENT A KÁVÉRÓL 

Perna Andor barista előadása és 

bemutatója  

 

Március 24. kedd 18.00 óra 

HANGFÜRDŐ 

Relaxáció és feltöltődés a hangtálak 

és egyéb más hangszerek útján. 

 

Március 26. csütörtök  

TÁRSAS-KÖR 

A fogatolás története  

Látogatás a Hintó Múzeumban tár-

latvezetéssel (regisztrálni Tóthné 

Takács Magdinál: 20/532-8488) 

Díszvendég a Balaton 

ZENGŐ ÖLELŐ  

Ingyenes, zenés foglalkozás 0-3 
éves korú gyermekeknek és szü-
leiknek  Török Nikivel!   

Kéthetente szerdánként 10 óra-
kor a  Bertha Bulcsu Művelődési 
Ház és könyvtárban 

Március 4., 18. , április 1., 15. 

Csaknem 100 kiállítóval január 24-26. között került megrendezésre a 

XXX. Debreceni Utazási Vásár a Kölcsey Központban, ahol a nyugat-

balatoni térség képviseletét Balatongyörök látta el.  

A legsikeresebb vidéki kiállítás idén is péntektől vasárnapig tartott, a 

legtöbb látogató a szombati napon érkezett. A szervezők becslése sze-

rint a vásárt megközelítőleg 6-7000 érdeklődő kereste fel. A kiállítás 

díszvendége ezúttal a Balaton volt, ennek köszönhetően a Balaton-parti 

települések kiemelt figyelmet kaptak a vásáron, valamint a közönség 

legszebb standnak járó díját is a Balaton standja nyerte el. 

Az érdeklődők közül a legtöbben konkrét utazási céllal érkeztek, első-

sorban szálláslehetőségek és programok iránt érdeklődtek. Bízunk ben-

ne, hogy sikerült meggyőznünk őket az idei évi turisztikai kínálatunkkal 

és hamarosan vendégeink között üdvözölhetjük őket Balatongyörökön. 
 

   Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 
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Budai Lotti: A szamuráj lánya 1. – A nyugati szerető 

Kalandos utazás a varázslatos Japán világában! 

Miya, Joritomo Aszuakura szamuráj lánya épp a menyegzőjére készül, 

amikor megismerkedik egy angol kereskedővel. Szenvedélyes kapcsola-

tukra azonban hamar fény derül, a fiatal nőt vőlegénye menti meg, a bot-

rány ellenére is feleségül veszi. Nem sokkal később a férfi és családja po-

litikai tisztogatások áldozata lesz, Miiya pedig magára marad a háborús 

országban – s hamarosan a gésák varázslatos világában találja magát, ahol 

bosszút esküszik férje gyilkosa, a sógun ellen… 

A könyv folytatása (A párizsi gésa) is megtalálható könyvtárunkban! Sőt! 

Áprilisban egy író-olvasó találkozó keretein belül vendégünk lesz az író-

nő, Budai Lotti! 

 

Riley Sager: Zárj minden ajtót! 

Luxuslakás ingyen New York legelegánsabb épületében és extra fizetés – 

csak vigyázz az apartmanra! Ki ne vágyna erre? Jules igazi égi áldásként 

tekint a feladott álláshirdetésre. Ám van néhány szabály, amelyet be kell 

tartania: nem fogadhat látogatót a lakásba, nem hagyhatja éjszakára üresen 

az apartmant, nem beszélhet a gazdag lakókkal és tilos posztolnia az ingat-

lanról. Később találkozik Ingriddel, aki szintén egy ilyen apartmanra vi-

gyáz az épületben. Ingrid szerint itt senki és semmi nem az, aminek lát-

szik! Másnap Ingrid eltűnik… De vajon a lány volt-e az első, aki túl sokat 

tudott? 

 

Jeffrey Archer: Párbaj 

William Kane Bostonból és Abel Rosnowski egy lengyelországi kis falu-

ból. Mi a közös bennük? Egy napon születtek! Két évtized múltán keresz-

tezi egymást a két férfi élete: William nagyreményű bankár, Abel nincste-

len, de céltudatos és eltökélt bevándorló. Miközben mindketten elszánt 

harcot folytatnak a sikerért és a pénzért, nem kerülhetik el a végzetüket: a 

sors ugyanis úgy rendelte, hogy megmentsék - és tönkretegyék - egymás 

életét. 

Egy újabb fordulatos, letehetetlen, drámai és izgalmas történet a Clifton-

krónika írójától, amelyet már milliók olvastak és szerettek szerte a vilá-

gon! 

KÖNYVAJÁNLÓ 

MEGVARROM  
MAGAMNAK! 

 
A jóléti társadalmak felhalmozás 
igénye oda vezette a ruhaipart, 
hogy nagyon gyorsan, olcsón rea-
gáljanak a változásra. Ezzel meg-
teremtette a fast fashion (gyors 
divat) láncolatát. A gyorsaságot, 
az olcsóságot úgy lehet kielégíte-
ni, hogy vegyi úton előállított 
alapanyagokból, a környezetet 
szennyezve, és a távol keleti or-
szágokban rabszolga körülmé-
nyek között dolgozó emberek 
állítják elő. Mi pedig rövid hordás 
után a szemétbe dobjuk, ami szin-
tén környezetszennyezési problé-
mához vezet. Csak Magyarorszá-
gon évi 60-70 tonna ruhanemű 
kerül a szemétbe. 

Mit lehet tenni? A kis lépések 
visznek előre. Ha mindenki tesz 
egy kicsit, akkor az összeadódik, 
és nagy dolgok születnek. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Ha egy-egy vásárlásról lebeszél-
jük magunkat már tettünk vala-
mit. Ha valamire nincs szükséged 
a meglévőből, és elajándékozod, 
hogy benne maradjon a körfor-
gásba, már tettél valamit. 

Ha megjavítod, átalakítod, má-
sodkézből vásárolsz, már sokat 
tettél. 

Miért jó, ha megvarrod? 

Mert előhozod a kreativitásodat, 
mert alkotsz, és ez egy nagyon jó 
érzés, mert értéket teremtettél, 
mert ki akarsz törni az uniformis-
ból, és megteremted a saját stílu-
sodat. 

Szívesen leszek a mentorod. 
Megmutatom, hogyan lehet 
egyszerűen, könnyedén csodá-
kat varrni a háztartási varró-
géppel. (Vajda Judit) 

 

Információ és jelentkezés a var-
rótanfolyamra március  13-ig: 
83/546-919, 
konyvtar@balatongyorok.hu  
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Idén februárban kezdődtek el Balatongyörökön az Eötvös Károly 

utca és Temető út építési munkái. 

Az Eötvös Károly utca felső szakasza – a Szépkilátó, a Szent István utca 

és a Petőfi Sándor utca kereszteződésig – kisebb pályakorrekció mellett 

teljes szélességben új aszfaltburkolatot kap. Az út déli oldalán a bizton-

ságos gyalogosközlekedés biztosításának érdekében járda épül.  

Az Eötvös utca fennmaradó, még felújításra váró szakaszára Önkor-

mányzatunk a tavalyi évben pályázati támogatást nyert. A sikeres be-

szerzési eljárás lefolytatása után tavasszal ennek a szakasznak a munká-

latai is elindulnak. A Temető út külterületi szakasza 438 méter hosszon 

kap aszfaltburkolatot és vízelvezető árkokat.  

A két út építésének kivitelezési munkáit a Horváth - Ép Közmű Út és 

Mélyépítő Kft. végzi. Az építési munkák befejezési határideje május 

vége. 

A Kossuth-szobor környéke is megújul. 

A túlméretes cserjéktől lassan már láthatatlanná váló szobor új növény-

társítást kap, melyben a cserjék és évelők mellett az üde színfoltot jelen-

tő egynyári virágok is szerepet kapnak. A március 15-i ünnepség hely-

színe ezért idén a Petőfi-szobor lesz.  

Szépen faragott kövek díszítik a templom új támfalát. 

Múlt év decemberben készült el rakott kőből a templom új, kettős támfa-

la, amely a növényekkel való beültetése után nyeri majd el végleges for-

máját.  A régi támfal már több helyen is beomlott, így megérett a cseré-

re.  

Újabb útszakaszok kerülnek felújításra 
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A Kultúrtivornya  – Kultúrházak éjjel-nappal prog-

ramsorozat részeként megrendezett tél végi, farsan-

gi Darts-verseny az eredményt tekintve nem okozott 

meglepetést, Fehér Wladimír nyerte a versenyt. A 

legfiatalabb versenyzőnk ezúttal Schumacher Dal-

ma volt. A verseny végére ugyan elszállingóztak a 

menet közben kiesők, de így is megünnepeltük a 

győztest. Köszönet Móricz Péternek a segítségért és 

a lebonyolításért!  

DARTS-VERSENY 

TAPPANCS FOGLAKOZÁSOK  

Keresztyén körben túlélőzni, valami ilyesmi a Tappancs :-) : sok játék, 
természet, kihívás, beszélgetés, éneklés. 

Havi rendszerességgel tartunk Tappancs foglalkozásokat a Sóvárban az 
általános iskolás korosztály számára! 

Sok szeretettel várunk a következő alkalmunkra, melyet február 29-én 
tartunk , 15-17.30 között a Sóvárban!  További alkalmaink: március 
21., április 25., május 23. 

 

NYÁRI TAPPANCS TÁBOROK  (BAKONYNÁNA)  

Fiú sátortábor 10-14 éveseknek: július 12-22. Lány sátortábor 10-14 éveseknek: július 22-augusztus 1. Kótatá-
bor 14-18 éveseknek: július 5-11.  További információk és jelentkezés a http://www.kie.hu/tappancs/jelentkezes 
oldalon. 

ISTENTISZTELET 

Református lelkész szolgálatával a hónap negyedik vasárnapján várjuk a testvéreket 17-órai kezdettel a Sóvár-
ba. Következő alkalmunk március 29-én lesz. 
 

HITTAN  

Szeptemberben újra kezdődött az evangélikus hittan oktatás a Sóvárban az általános iskolai korosztály számára. 
Szerdánként 16.30 órai kezdettel várjuk az érdeklődő gyerekeket a Sóvárban, vagy az iskolabusznál, ahonnan 
együtt megyünk le. A programokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Marton Tamásnál a +36 20 327 23 82-es 
telefonszámon. 

http://www.kie.hu/tappancs/jelentkezes
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Pár szó a kéményseprés fontosságáról. 

Bár a fűtés szezon már a vége felé jár, a közelmúlt eseményei 

mégis arra ösztönöznek, hogy beszéljünk a kéményseprésről. 

Balatongyörök területén egyre szaporodnak a kéménytüzek, főleg 

a közületek (éttermek, panziók) esetében. A kéményseprés ma-
gánszemélyek számára ingyenes, a Katasztrófavédelem munkatár-

sai végzik. A közületek részére az erre szakosodott cégektől kell 

megrendelni a tüzelő berendezések és a kémények vizsgálatát, 

seprését díjazás ellenében. 

Az illetékes cégek elérhetők az alábbi honlapon: 

https://zala.katasztrofavedelem.hu/20692/kemenyseproipari-
kozszolgaltatok 

A lakosság részére továbbra is a Katasztrófavédelem munkatársai 

biztosítják a seprési és vizsgálati munkálatokat. Ezúton is kérjük a 

lakosságot, hogy engedjék be a kéményseprőket! Rendelkeznek 

igazolvánnyal, ami felmutatását kérhetik tőlük. Az ügyfélszolgá-

latot az alábbi honlapon érhetik el, vagy hívják a 1818 ingyenesen 

hívható telefonszámot 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 

A TÜZELŐBERENDEZÉSEK BIZTONSÁGOS ÜZEMEL-

TETÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI: 

 Csak szakszerűen megválasztott, és rendszeresen karbantartott 

(tisztított) tüzelőberendezést üzemeltessünk! 

• A tüzelőberendezés csak a hozzá megfelelő – szakember által 

méretezéssel ellenőrzött –kifogástalan műszaki állapotú égés-

termék-elvezetőhöz (kéményhez) legyen csatlakoztatva! 

• Szilárd tüzelésű berendezésben csak engedélyezett, fedett kö-

rülmények között tárolt, megfelelő nedvességtartalmú tüzelő-

anyagot égessünk! 

• Nyitott égésterű tüzelőberendezések üzemeltetéséhez tekinté-

lyes mennyiségű levegőre van szükség, amely  fokozott légzá-

rású nyílászárók esetén általában, csak szakember által megvá-

lasztott –gyárilag bevizsgált és tanúsított – légbevezetők beépí-
tésével biztosítható! 

• Nyitott égésterű tüzelőberendezést és mesterséges elszívást 

(depressziót) okozó gépi berendezést (páraelszívó, szárítógép, 
központi porszívó stb.) egy légtérben egyidejűleg ne üzemel-

tessünk! Ha ez mégsem kerülhető el, épületgépész tervező be-

vonásával kell a helyiségek légellátását megterveztetni és ki-

építeni! 

• Az égéstermék-elvezetők (kémények) rendszeres ellenőrzést és 

tisztítást igényelnek. Gáztüzelés esetén a hangsúly inkább az 

ellenőrzésen, szilárd tüzelés esetén viszont a tisztításon van. 

Egy elhanyagolt égéstermék-elvezető (kémény) gyakran elője-

lek nélkül is komoly kár és életveszély kockázatot jelenthet! 

 
Veszély esetén hívja a 112 hívószámot! 

Diákcsíny vagy bűncselek-
mény? 

Polgárőr hírek 

Manapság sajnos megnövekedett az isko-
lában is az erőszakos cselekedetek szá-
ma, így a rendőrség már több helyen tar-
tott szülői értekezletet a témával kapcso-
latban. 

Néha nagyon nehéz különbséget tenni a 
diákcsíny és a bűncselekmény között, így 
a szülők is nehéz helyzetbe kerülnek, 
sokszor nem tudják, mi is a teendő, ha 
diáktársai bántalmazzák a gyermeküket. 

A rendőrség szerint az egyik legfonto-
sabb, hogy tisztában legyünk azzal, a 
zaklatás, a rablás (pl. a zsebpénz elsze-
dése), a zsarolás és a testi sértés akkor 
is bűntettnek nyilvánul, ha azt egy 

gyerek követi el a másik kárára. Ebben 
az esetben értesíteni kell a rendőrséget. 

A másik jelentős témakör, amiről a rend-
őrök előadást tartottak, a gyerekek inter-
nethasználata. Ez szintén elég bonyolult, 
hiszen az okostelefonok és az ingyen 
wifi világában nem könnyű nyomon kö-
vetni, hogy a gyerek milyen oldalakat 
látogat, programokat tölt le, mivel ját-
szik.  

Otthon azért érdemes szűrőket beállítani, 
amik korlátozzák bizonyos oldalak meg-
nyitását, illetve rendszeresen ellenőrizni 
a böngészési előzményeket, amiből kide-
rül, hogy a gyerek merre kalandozik a 
világhálón. 

Ezzel kapcsolatban a rendőrök kiemelték 
még azt, hogy törvénybe ütközik bármi-
lyen olyan fotót, videót feltenni az inter-
netre, amihez az azon szereplő nem járult 
hozzá. Ha ilyen történik, és a gyerek az-
zal szembesül, hogy a közösségi oldalon 
olyan kép vagy videó jelent meg róla, 
ami számára kellemetlen, vagy aminek 
közlésébe nem egyezett bele, akkor ezt is 
lehet jelenteni a rendőrségnek, illetve az 
adott oldal adminisztrátorának, ezáltal 
elérve, hogy a gúnyolódó anyag lekerül-
jön onnan. 

Gondos odafigyeléssel és a fenti hasznos 
tanácsokkal sokat tehetünk azért, hogy 
gyermekünk ne váljék áldozattá.  

https://zala.katasztrofavedelem.hu/20692/kemenyseproipari-kozszolgaltatok
https://zala.katasztrofavedelem.hu/20692/kemenyseproipari-kozszolgaltatok
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
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Tisztelt  Györökiek! 

A „Három generációval az egész-

ségért” pályázati program keretein 

belül Egészség délutánt szerve-

zünk Balatongyörökön  2020. már-

cius 13-án, pénteken 14 órától. 

Várjuk mindazokat a felnőtteket, 

akik kíváncsiak aktuális egészségi 

állapotukra, akik változtatnának 

eddigi életmódjukon, csak nem tud-

ják hogyan kezdjék el, és természe-

tesen azokat is, akik érzik, hogy 

valami nincs rendben, de a kivizs-

gálásra még nem szánták el magu-

kat. 

Törődjenek az egészségükkel, ne 

sajnálják az erre fordított időt! A 

legtöbb betegség gyógyítható, ha 

időben felismerik! 

Célunk, hogy a szűrővizsgálatokkal 

minden résztvevő pontos informáci-

ókat szerezzen önmagáról, hogy 

tanácsainkkal is segíthessünk ha 

kell, és töltsünk el néhány órát 

Együtt az Egészségünkért! 

Program:  

• Testnevelés óra felnőtteknek 

• Állapotfelmérés az EFI dolgozói-

nak segítségével 

• Miért vagyok cukorbeteg? Hol 

rontottam el? Hohyan lettem túl-

súlyos? Aki válaszol: dietetikus 

kollégánk. 

• Egészség—Szépség—Siker—

Harmonikus élet. Létezik ilyen? 

A Rejuvena Esztétika Hévíz ta-

nácsadói bebizonyítják, hogy 

IGEN! Éljen a lehetőséggel, kér-

dezzen tőlünk bátran!  

• Táncterápia: boldogsághormonok 

a testnek és léleknek. SALSA 

bemutató és össztánc. 

 

Nagy szeretettel várunk mindenkit! 
 

Dr.Dudás Margit és Kata nővér 

Helyszín:  
 

Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár 

Balatongyörök, Kossuth u. 29.  

Három generációval az egészségért 

A Balatongyöröki Római Katolikus Egyházközösség szeretettel várja az ér-

deklődőket tavaszi előadássorozatára. Előadó: Szőnyi Lídia, pedagógiai 

szakpszichológus, a KÉPMÁS magazin szerzője 

 

2020. március 16. hétfő 17 óra 

A jó házasság titkai: létezik boldog és tartós szerelem? 

2020. április 6. hétfő 17 óra 

Kapcsolatépítő nevelés: kiszámíthatóság, következetesség, érzelmi 

támogatás és jóvátétel- tehetünk az agresszió és a bántalmazás el-

len? 

2020. április 27. hétfő 17 óra 

Kütyük a családban: gyereknevelés az okostelefonok és az internet 

világában - a képernyőtudatos nevelés  

 

Az előadások helyszíne: Bertha Bulcsu Művelődési Ház Balatongyörök, 

Kossuth Lajos u. 29.   
 

A program a Magyar Kormány EGYH-KCP-19 sz. egyházi közösségi célú 

programok támogatásával valósul meg. 

FÓKUSZBAN A CSALÁD 
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Balatongyörök hétköznapi hősei 1.  

Köztünk járnak. Mögöttünk állnak 
a sorban a kasszánál, vagy csak 
bólintunk egymásnak, ha összeta-
lálkozunk az utcán. Ők azok az em-
berek, akik minden nap azért dol-
goznak, hogy mi biztonságban, ké-
nyelemben élhessünk. 

Balatongyörök hétköznapi hősei 
köztünk élnek, és úgy gondoltam, 
érdemes egy kicsit közelebbről 
megismerni őket. 

Elsőként Biró Róbert polgármestert 
faggatom – kihasználva gyerekko-
runkra visszanyúló ismeretségünket 
– útkeresésről, karrierről, szerelem-
ről és családról. 

Egymást ugratva megyünk fel az 
irodájába, ahol tőle megszokottan, 
udvariasan teával kínál, és miután 
bólintok, előbányász az ingzsebéből 
két csomag filtert és mosolyogva 
jegyzi meg „Készültem!” 

Amikor végre kényelmesen elhe-
lyezkedünk, egy kicsit meglepődik, 
amikor közlöm vele, hogy én most 
nem a polgármesterre vagyok kí-
váncsi, hanem az emberre.  

Odakint harangszó csendül, mi pe-
dig belevágunk. 

Azt többször is elmondtad már, 
mennyire örülsz annak, hogy az 
évek során kialakult egy stabil 
szavazóközönséged, akikre min-
dig számíthatsz. Ezen felül mi a 
legjobb abban, hogy Györök pol-
gármestere lehetsz, immáron 10. 
éve? 

Ez egy érdekes kérdés… elég sok 
polgármesterrel beszélgettem erről 
és a többség hasonló okból indul 
neki ennek az egész megmérettetés-
nek. Úgy érzik, a közösségük dol-
gai nem jó irányba haladnak, és 
ezen változtatni kell. Azok, akik 
csinálják nem biztos, hogy tudnak, 
vagy akarnak változtatni. Ők azt 
gondolják, az a csapat, akikkel kö-
zösen elindulnak ezen az úton, vi-
szont garancia lehet arra, hogy más-
képp alakuljanak a dolgok.  

Másrészt, ha a családban hagyomá-
nya van a közösségért vállalt fel-

adatoknak, akkor az ember szinte 
beleszületik abba, hogy érdekelje a 
falu sorsa. Én magam is már hu-
szonévesen elkezdtem érdeklődni a 
testületi ülések iránt, édesapám ré-
vén, aki akkor képviselő volt, min-
den ügybe beleástam magam és 
fontos volt, hogy tudjam, mi törté-
nik a közösségben.  

Ez motivációnak nagyon jól 
hangzik, de  nem ezt kérdeztem. – 
vigyorgok rá és ő is elneveti magát. 
Nem hagyom magam eltéríteni, újra 
felteszem a szokatlan kérdést: Szó-
val mi az, amit a legjobban sze-
retsz a polgármesterségben? 

Azt, hogy egy kicsit alakíthatjuk a 
település sorsát, életét. A képviselő-
testülettel közösen egy friss szelle-
miséget tudtunk behozni Balaton-
györökre. Az is jóleső érzés, hogy 
akár a virágos verseny, akár a 
strand kapcsán más községek kép-
viselői, vezetői is felkeresnek min-
ket, tanácsot kérnek. Ha hozzánk 
jönnek tanulni, akkor talán jó az, 
amit csinálunk, jó úton járunk. 

Sokan azt is gondolhatják, hogy 
polgármesternek lenni valamiféle 
önmegvalósítás, de én pont ellenke-
zőleg gondolom. Ha igazán jó veze-
tő akar lenni valaki, akkor hagynia 
kell a többieket is érvényesülni.  

Amikor Miles Davis a 80-as évek-

ben visszatért egy szuper koncerttel 
a korábbi rajongóktól elég kemény 
kritikát kapott, hiányolták a korábbi 
végtelen hosszúságú szólókat, azt, 
hogy Davis egyedül uralta a színpa-
dot, mire ő ezt válaszolta: 

„A világ legjobb zenészeivel va-
gyok körülvéve, amit csinálunk, azt 
úgy hívják, hogy zene. Ez nem ró-
lam szól, hanem a zenéről. Én va-
gyok a karmester, én indítom el a fő 
dallammal az egészet, aztán min-
denki eljátssza a maga részét, én 
pedig csak akkor fújok bele a trom-
bitámba, ha úgy érzem, a zenemű-
nek másképp kellene alakulnia.” 

Ez lett az én filozófiám is, nekem 
arra kell figyelnem, hogy ki mit 
szeretne, közben pedig összefogni 
az egészet.  

Biztos vagyok benne, hogy sok-
minden történt az elmúlt tíz év 
alatt, de mégis, van-e egy olyan 
esemény, vagy cél, amit sikerült 
elérni, amire azt mondod, igen, 
erre vagyok a legbüszkébb? 

Az európai virágos versenyen elért 
eredmény, 2015-ben. 2011-ben egy 
tévéinterjút láttam, ami arról szólt, 
hogy a hévízi főkertész, Laczkó 
Mária lett az év főkertésze. Tibor-
ral, a községgondnokkal mindig 
ezen gondolkoztunk, hogy persze, 
szép, virágos a falu, de valahogy 
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mégis olyan középszerű, hogyan 
lehetne belőle valami szebbet csi-
nálni?  

Tibor segítségével sikerült meghív-
ni hozzánk a hölgyet, hogy beszél-
gessünk vele a terveinkről. Kide-
rült, hogy Balatongyörök nagyon a 
szívéhez nőtt, ezért megtiszteltetés-
nek érzi, hogy segíthet.  

2015-ben  Siófokkal voltunk pár-
ban, - egy város, egy falu indult a 
nemzetközi versenyen – és míg Sió-
fok ezüst minősítést kapott, addig 
Balatongyörök a legnagyobb elér-
hető pontszámmal arany minősítést 
hozhatott haza.  

A verseny ugyanis nem csak az 
anyagi lehetőségekről szólt, hogy 
hova, mennyi és milyen drága virág 
került ki, hanem a közösségi össze-
fogásról is, és Balatongyörök végül 
ezzel került az élre, hiszen a képvi-
selőtestület tagjai mellett a falu la-
kói is kivették a részüket a verseny-
re való felkészülésből, vendégek 
fogadásából.  

Az apró ötletek is sokat jelentettek, 
a furfangosan kitalált magyaros 
menü, ami mellé olyan borokat kós-
tolhattak, ami boltban nem kapható, 
illetve Máriáról az a rövid hajóút, 
ami ugyan a zsűrizésbe még nem 
számított bele, de egy egészen más 
szögből mutatta meg a falu termé-
szeti szépségeit.  

Nehezen szakítom félbe, mert humo-
rosan, kedvesen és nyíltan mesél. 
Kicsit feloldódott, így előhozako-
dom a személyesebb kérdésekkel. 

Hagyománya van annak Györö-
kön, hogy a legidősebb, vagy leg-
fiatalabb gyerek nem hagyja el a 
családi fészket, hanem külön lak-
va, de mégis együtt marad a szü-
lőkkel. Nálatok miért, hogyan 
alakult ez így? 

Ennek az az egyszerű magyarázata 
van, hogy az öcsém volt az, aki ha-
marabb „beköttette a fejét”, és elin-
dult a családalapítás útján, így azt a 
telket, amit a szüleimtől kaptam, 
hogy ott építkezem majd valamikor, 
eladtuk és részben ebből épült fel 
öcsém családi otthona. 

Volt idő, amikor gondoltam az el-

szakadásra, de mostanában már 
végképp letettem róla. Szüleim be-
tölti a 70-et, nem baj, ha ott va-
gyunk a közelükben, hiszen bármi-
kor szükségük lehet segítségre, 
ahogy nekünk is jó, hogy mindig 
van valaki otthon. Régen a generá-
ciók együttélése teljesen normális 
volt, a falu főutcáján szinte minden 
család így lakott. 

Rögtön ebből következik is a má-
sik kérdés, amire azt hiszem, so-
kan kíváncsiak. Miért nem háza-
sodtatok össze? 

A házasság arról szól, hogy az em-
berek papírra vetik, amit amúgy is 
csinálnak. Ákos atya kezelte ezt 
nagyon aranyosan, amikor a füle 
hallatára tették fel nekünk ezt a kér-
dést. „Öt év után az együttélés már 
olyan, mint egy házasság. Nézzék 
meg, a polgármester már 20 éve 
kitart a párja mellett, hányan van-
nak, akik ez idő alatt már harmad-
szor házasodnak. „ 

Tovább faggatózom a témában, 
kihasználom a jó hangulatot, lehe-
tőséget adva egy-egy humoros vá-
laszra. 

Mi az, amit a legjobban szeretsz 
az Évában?  

- Nincsen jobb. -  ezen sokáig neve-
tünk hangosan, aztán reményke-
dem, hogy kapok egy összeszedett 
választ, de nem egyszerű. – És jól 
főz. Egyébként is, mindig a nő vá-
laszt, kérdezd meg tőle, miért vá-
lasztott ki engem?  

Végül aztán sikerül kihúznom belő-
le egy egész, kerek mondatot: 

- Hasonló az érdeklődési körünk, 
egy csomó dologban passzolunk 
egymáshoz, de mégis van egy ke-
vés különbség, ami épp megfelelő 
mennyiségű feszültséget ad a kap-
csolatunkhoz, a többi meg műkö-
dik. 

Érződik, hogy ez a kitárulkozás egy 
kicsit kényelmetlen számára, így a 
beszélgetést könnyedebb témákra 
terelem. 

Van egy zenekar, amiben gitáro-
zol, mesélj erről egy kicsit, hogy 
jött a zenélés? 

- Gyerekkoromban, jártam szolfézs-
ra, tanultam kottát olvasni, aztán 
egy évig furulyázni de mégsem tud-
tam igazán megszeretni a zenét.  

Később az egyik unokatestvérem 
hatására én is kikönyörögtem a szü-
leimtől egy klasszikus gitárt, de 
mivel nem tudtam behangolni és 
nem értettem hozzá annyira, végül 
a padláson kötött ki. 

Aztán középiskolás koromban jött a 
kollégiumi élet és az ottani közös-
ségben kaptam kedvet a rockzenére, 
egy osztálytársaim már az első 
zenakarjaikat alapították, hamar 
előkerült a padlásról  a régi gitá-
rom, és tőlük tanultam meg az ala-
pokat, majd az első nyári kerese-
temből tudtam venni egy rendes 
gitárt a következőből pedig egy 
erősítőt. 

Később a Jazz Fiesta kapcsán jött a 
polgármesteres formáció ötlete, 
nyaranta egy-két alkalommal ját-
szunk együtt.  

Odakint megint harangszó csendül, 
lezárnám a beszélgetést, mire vá-
ratlanul ő tesz fel egy kérdést. 

-Azt nem kérdezed meg, az elmúlt 
időszak történései kapcsán hogy 
érzem magam? – és meglátom a 
szemében, most először a szomorú-
ságot. 

Hogy érzed magad? 

- Bíztam benne, hogy az őszi vá-
lasztásokon tapasztalt gyűlölködést 
hamar magunk mögött tudhatjuk és 
ismét a munkával, a falu és a kö-
zösség építésével foglalkozhatunk. 
De az elmúlt majd fél év nem ezt 
bizonyítja. Párbeszéd helyett üzen-
getések, az internet biztosította név-
telenségbe burkolódzó, amúgy min-
denki számára jól ismert személyek 
lejáratási próbálkozásai. Azért az 
bíztató, hogy a helyiek nagyobb 
része nem partner ebben a játékban. 
Mert ez a történet igazából nem is 
rólam, rólunk szól, hanem a faluról, 
a közösségről. 

Mire elköszönünk jókedve visszatér 
és mondanivalója, kisugárzása még 
hazáig elkísér.  

H.V. 
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Balatongyörök Község Önkor-

mányzata Képviselő-testületének 

Műszaki, Pénzügyi és Környezetvé-

delmi Bizottsága 2019. október 28-i 

ülésén, 108/2019. (X. 28.) számú 

határozatával döntött arról, hogy az 

önkormányzat már lezárult és folyó 

peres ügyeiről szóló tájékoztatás a 

Balatongyöröki Hírlevélben kerül-

jön közzétételre.  

 

Összefoglaló jelleggel a peres 

ügyekről 

 

Az elmúlt öt évben összesen tizen-

egy bírósági peres eljárásban vett 

részt Balatongyörök Község Ön-

kormányzata. Kilenc esetben az ön-

kormányzat volt az alperes, tehát 

kilenc perben az önkormányzatot 

vonták perbe, míg két esetben az 

önkormányzat adott be keresetet. 

Az önkormányzat alperesként a pe-

rek nagy részében viszontkeresettel 

élt. 

 

A peres ügyek többsége területbér-

leti szerződésekhez kapcsolódott - a 

községi strandon vállalkozási tevé-

kenységet folytatók vonták perbe 

Balatongyörök Község Önkor-

mányzatát, míg egy esetben a Szép-

kilátó alatti Balatongyörök Castrum 

Camping Kft. volt a felperes.  

A peres ügyek közül kilenc esetben 

a bíróság már jogerősen ítélkezett, 

míg két per jelenleg is folyamatban 

van.  

A jogerős ítélettel lezárult peres 

ügyek közül kettő esetben a végre-

hajtási eljárás van folyamatban az 

ítéletben foglaltak nem teljesítése 

esetén. Az eljáró bíróságok minden 

ügyet nyilvános tárgyalás keretében 

tárgyalták.  

A perek hosszú ideig tartottak és 

hatalmas iratanyagot ölelnek fel. A 

perbeli történéseket egy újságban 

röviden összefoglalni nem lehet, 

ezért a jelen tájékoztatás mellett az 

önkormányzat a honlapján az egyes 

perekben született ítéleteket is nyil-

vánosságra fogja hozni. 

 

K. Gné peres ügyei 

 

1. 

K.Gné strandi területbérleti szerző-

dése a korábbi szerződésben foglalt 

határozott idő lejártával – 2013. 

december 31. napjával – megszűnt. 

A strandi vállalkozókkal hosszú 

egyeztetési folyamat kezdődött 

2014. évben annak érdekében, hogy 

az új területbérleti szerződések alá-

írásra kerüljenek. A strandi vállal-

kozók és az önkormányzat között 

az új területbérleti szerződések az 

egyeztetések során kialakított tarta-

lommal megkötésre kerültek, azon-

ban K.Gné a szerződést – egyedül a 

strandi vállalkozók közül - nem írta 

alá. 2015-ben – több eredménytelen 

személyes egyeztetés után – K.Gné 

pert indított az önkormányzat ellen, 

melyben először annak megállapí-

tását kérte, hogy ráépítés jogcímén 

megszerezte a strand területének tu-

lajdonjogát, majd később a kerese-

tét megváltoztatva a bejegyzett 

földhasználati jogára alapítottan an-

nak bírósági megállapítását kérte, 

hogy a felépítménye alatti területet 

a tulajdonos önkormányzat határo-

zatlan időre, térítésmentesen bo-

csássa a rendelkezésére. Balaton-

györök Község Önkormányzata, 

mint alperes kérte a kereset elutasí-

tását, egyidejűleg viszontkereseté-

ben kérte a felperest arra kötelezni, 

hogy a tulajdonában álló büfé épü-

letet 30 napon belül bontsa el és az 

elbontott, valamint a strand terüle-

tén található valamennyi ingóságát 

távolítsa el és a korábban bérelt 

földterületet bocsássa bérbeadó bir-

tokába. Viszontkeresetben kértük 

továbbá azt is, hogy a bíróság köte-

lezze K.Gné az elfoglalt terület után 

a bérleti díjakkal egyező mértékű 

használati díj megfizetésére. 

Általánosságban elmondható, hogy 

a strandon a felépítmények magán-

tulajdonban, míg az épületek alatti 

területek és a kiszolgáló tér/terasz 

önkormányzati tulajdonban vannak. 

Az önkormányzat földhivatalban 

bejegyzett földhasználati jogot biz-

tosít az épület tulajdonosának az 

épület alatti földterületre a bérleti 

szerződés fennállásáig. A tulajdo-

nos mind a felépítmény alatti, mind 

a kiszolgáló tér tekintetében bérleti 

díjat fizet a tulajdonos önkormány-

zat felé, a bérlet részletszabályait a 

felek közt létrejött területbérleti 

szerződés rendezi. A területbérleti 

szerződések egyik pontja szerint 

amennyiben a bérleti szerződés 

bármely oknál fogva megszűnik, 

bérlő köteles a tulajdonát képező 

felépítményt lebontani és az önkor-

mányzat tulajdonát képező földterü-

letet visszabocsájtani az önkor-

mányzat részére.  

 

A Keszthelyi Járásbíróság a 

6.P.20.404/2015/34. szám alatti íté-

letében elutasította K.Gné keresetét 

és a viszontkeresetünknek teljeskö-

rűen helyt adva kötelezte arra, hogy 

a tulajdonát képező épületet 30 na-

pon belül bontsa el, továbbá az ön-

kormányzat tulajdonában levő in-

gatlanról az összes ingóságát szál-

lítsa el és a bérelt földterületet bo-

csássa vissza bérbeadó birtokába, 

egyidejűleg fizesse meg a 2014. ja-

Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről II. rész 

...az önkormányzat a honlapján 

az egyes perekben született 

ítéleteket is nyilvánosságra fogja 

hozni... 
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nuár 01. és 2015. június 30. közötti 

időszakra járó 630.000 Ft használa-

ti díjat. A Zalaegerszegi Törvény-

szék 3.Pf.20.365/2016/11. szám 

alatt az elsőfokú ítéletet helyben-

hagyta, míg a Kúria a 

Pfv.I.20.652/2017/7. számú ítéleté-

vel a Zalaegerszegi Törvényszék 

jogerős ítéletét hatályában fenntar-

totta. 

 

Az elsőfokú ítélet dátuma: 2016. 

február 24. 

 

A 2016. november 29-én kelt má-

sodfokú ítélet szöveges indoklása 

szerint a lebontási kötelezettségre 

vonatkozó szerződési kikötés nem 

ütközik a tulajdonjog védelmére 

vonatkozó jogszabályokba. Bérlő 

jogelődje az építkezés időpontjában 

tudta, hogy az építménye nem tar-

tós, hanem ideiglenes jellegű, ezért 

saját kockázata körébe tartozik, 

hogy milyen költséggel építette fel 

az önkormányzat tulajdonában levő 

strandon üzemeltetett büfét. A telek 

tulajdonosa az önkormányzat, akit 

megillet a tulajdonával rendelkezés 

joga, e körben az, hogy az ingatla-

nát bérleti szerződés útján, ellenér-

ték fejében hasznosítsa. Az, hogy a 

bérbeadó és a bérlő az épület jogi 

sorsát miként rendezték, a felek 

szerződési szabadsága körébe tarto-

zó kérdés.  

 

K.Gné bérlő a másodfokú ítélet el-

len felülvizsgálati kérelemmel élt a 

Kúriánál. A Kúria 2018. február 

07-én kelt ítélete szerint a „peres 

felek közötti jogviszony tartalmának 

meghatározása szempontjából a 

2013. szeptember 09-én létrejött te-

rületbérleti megállapodásnak van 

ügydöntő jelentősége. A szerződés 

olyan jogügylet, amely a felek köl-

csönös és egybehangzó akaratnyi-

latkozatával (jognyilatkozatával) 

jön létre, és amelynek tartalmát a 

szerződés alanyai – a szerződési 

szabadság korlátai között – szaba-

don állapíthatják meg. A felek eb-

ben a szerződésben – egyebek kö-

zött – a bérleti szerződés megszűné-

sének esetére az épület sorsáról is 

rendelkeztek. Ennek értelmében a 

felperes a bérleti szerződés megszű-

nésekor köteles a tulajdonát képező 

épületet saját költségén 90 napon 

belül elbontani, az eredeti állapotot 

kártérítési igény nélkül helyreállíta-

ni. A felek ilyen tartalmú szerződési 

kikötésének nincs jogi akadálya. A 

bérleti szerződés 2013. december 

31-én lejárt, ezzel a felek közötti 

bérleti jogviszony megszűnt. A fel-

peres tehát köteles az épület lebon-

tására.” 

 

K. Gné a Kúria jogerős ítélete elle-

nére nem hajtotta végre az ítéletben 

foglaltakat, így az önkormányzat 

végrehajtási eljárást kezdeménye-

zett. A végrehajtási eljárás folya-

matban van, mivel K.Gné az eljárás 

minden cselekménye ellen jogor-

voslattal él, ami az eljárás időtarta-

mát elhúzza.  

 

2. 

K.Gné pert indított a Zalaegerszegi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíró-

ság előtt és azt kérte a bíróságtól, 

hogy keresse meg a földhivatalt és 

rendelje el a bejegyzett földhaszná-

lati joga mellett a tulajdoni lapon 

szereplő „bérleti szerződés időtar-

tamáig” megjegyzés törlését. ( A 

K.Gné tulajdonát képező büfé épü-

let tulajdoni lapja azt tartalmazta, 

hogy az épületet földhasználati jog 

illeti meg a strand területén, a bér-

leti szerződése időtartamáig. K. 

Gné szerint a földhasználati jogot 

korlátozó bejegyzés alaptalanul, a 

földhivatal hibájából, téves bejegy-

zésként került a tulajdoni lapra. ) 

A közigazgatási pert megelőzően 

K.Gné a földhivataltól kérte a meg-

jegyzés törlését, amit a földhivatal 

első és másodfokon is elutasított. A 

perbe a földhivatal pernyertessége 

érdekében avatkoztunk be. A bíró-

ság végül az 5.K.27.249/2016/8. 

számú ítéletével K.Gné keresetét 

elutasította. 

 

3. 

K.Gné 2019-ben pert indított a 

Keszthelyi Járásbíróság előtt az ön-

kormányzat ellen ingatlan-

nyilvántartás kiigazítása iránt. Azt 

kérte, hogy a bíróság az ingatlan-

nyilvántartási állapot kiigazítása 

körében rendelje el a bejegyzett 

földhasználati joga mellett a tulaj-

doni lapon szereplő „bérleti szerző-

dés időtartamáig” korlátozó meg-

jegyzés törlését. A keresetét arra 

alapította, hogy a földhivatali ira-

tokból nem állapítható meg az, 

hogy ki, mikor és miért vezette rá a 

digitális tulajdoni lapra ezt a meg-

jegyzést, holott az a földhasználati 

jog eredeti bejegyzésének időpont-

jában még nem szerepelt a manuá-

lis tulajdoni lapon.  

A Keszthelyi Járásbíróság a kerese-

tet az ellenkérelmünkben megjelölt 

okokból, az érvelésünket minden-

ben elfogadva elutasította. K.Gné 

az ítélet ellen fellebbezéssel élt, 

azonban a Zalaegerszegi Törvény-

szék az első fokú ítéletet helyben-

hagyta. 

 

4. 

Mivel K.Gné a jogerős ítélet ellené-

re sem adta még vissza a strandi te-

rületet, ezért annak jogtalan haszná-

lata miatt fizetési meghagyást bo-

csáttattunk ki vele szemben a 2015. 

júliusától járó használati díjak meg-

fizetése érdekében. A fizetési meg-

hagyás ellen ellentmondással élt, 

ezért az eljárás perré alakult át, ami 

jelenleg is folyamatban van a 

Keszthelyi Járásbíróság előtt.  
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Társadalombiztosítási ellátás 

megtérítésére kötelező határozat 

felülvizsgálata iránti közigazgatá-

si per (felperes: Balatongyörök 

Község Önkormányzata, alperes: 

Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-

igazgatóság Nyugdíjfolyósító 

Igazgatósága) 

 

2009. június 18-án viharos időjárás 

közben kerékpárral közlekedett a 

biciklisúton F. A. A kerékpárutat 

szegélyező mandulafák egyikének 

az ágát az erős szél letörte, ami F. 

A.-ra esett, aki emiatt 80%-os mér-

tékű egészségkárosodást szenvedett 

el. Alperes jogelődje rokkantsági 

nyugdíjat állapított meg a részére, 

majd határozatban kötelezte az ön-

kormányzatot, mint a balesetért fe-

lelős személyt arra, hogy a rokkant-

sági nyugdíj összegét térítse meg. 

Az Igazgatóság arra alapította az 

önkormányzat balesetért való fele-

lősségét, hogy az eljárást megelőző 

kártérítési perben a Zalaegerszegi 

Törvényszék előtt a felek egyezsé-

get kötöttek, amire figyelemmel a 

biztosító jelentős összeget fizetett 

ki F. A-nak. 

 

A határozattal szemben annak hatá-

lyon kívül helyezése iránt pert indí-

tottunk a Fővárosi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságon az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Nyugdíjfolyósító Igazgatósága el-

len. A közigazgatási perben az volt 

az álláspontunk, hogy a korábbi 

perben kötött egyezség nem döntöt-

te el a felelősség kérdését, a társa-

dalombiztosítási ellátás megtéríté-

sére a jogszabály értelmében 

ugyanis csak azt lehet kötelezni, 

akit a balesetért ténylegesen fele-

lősség terhel. A perben a bíróság 

azt vizsgálta – szakértő bevonásá-

val -, hogy a faág letöréséért felelős

-e az önkormányzat. ( Az önkor-

mányzatok kötelesek az utak menti 

növényzetet rendszeresen ellenőriz-

ni és a biztonságra veszélyes fákat, 

ágakat eltávolítani. ) Alperes szerint 

ennek a kötelezettségének nem tett 

eleget az önkormányzat és a koráb-

bi perben eljárt szakértő is azt álla-

pította meg ( műszeres méréssel ), 

hogy a fa beteg volt.  

A bíróság végül megállapította, 

hogy az önkormányzatot nem ter-

helte felelősség a balesetért és az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-

igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igaz-

gatósága megtérítésre kötelező ha-

tározatát a 24.M.2698/2014. számú 

ítéletével hatályon kívül helyezte. 

 

B. L. T. és társa közérdekű kisa-

játítási pere 

 

B.L.T. és tulajdonos társa 2017. év-

ben közérdekű kisajátítást kezde-

ményezett az önkormányzattal 

szemben a Zala Megyei Kormány-

hivatalnál. A Kormányhivatal az el-

járást lefolytatta, az általa kirendelt 

ingatlan szakértői véleményben 

szereplő érték alapján megállapítot-

ta az önkormányzat által fizetendő 

összeget.   

A Kormányhivatal döntésével 

szemben B.L.T. és társa keresetet 

nyújtottak be a Zalaegerszegi Köz-

igazgatási és Munkaügyi Bíróság-

hoz. Az ügyben új szakértő került 

kirendelésre, valamint az ügy átke-

rült a Veszprém Megyei Közigaz-

gatási és Munkaügyi Bírósághoz. A 

második szakértői véleményben 

foglaltakkal szemben B.L.T. kifo-

gással élt, így az ügyben eljáró bír-

óság további bizonyítási eljárást tart 

szükségesnek.  

A per jelenleg is folyamatban van.  

TÁJÉKOZTATÁS KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEIRŐL 

A képviselő-testület 2019. decem-

ber 12-én tartotta soros ülését, ahol 

az alábbi döntések születtek:  

Elsőként a lejárt határidejű hatá-

rozatokról szóló tájékoztatót hagy-

ta jóvá a képviselő-testület, majd a 

polgármester átruházott hatás-

körben született döntéseiről szóló 

beszámolót tárgyalta meg.  

A polgármester 2019. évben átruhá-

zott hatáskörben az alábbi döntése-

ket hozta:  

• A munkáltatói jogok gyakorlása 

körében a szabadságok engedé-

lyezése történt meg, az egyéb 

munkavállalókat érintő dönté-

seknél a képviselő-testület dön-

tése után születtek meg az intéz-

kedések (bérfejlesztés, jutalom). 

A szociális ellátásokról és azok 

igénybevételéről szóló 4/2015.  

(II.27.) önkormányzati rendelet 

alapján átruházott hatáskörben ho-

zott döntések:  

települési támogatás:  

• tűzifa kérelem: 6 db 

• temetési támogatás: 2 db  

• óvodakezdési támogatás: 13 db 

• iskolakezdési támogatás: 64 db 

• újszülött támogatása: 4 db 

• 50. házassági évfordulót ünnep-

lők támogatása: 3 db 

• szociális étkezéssel kapcsolatos 

ügyirat: 52 db (12 igényléssel 

kapcsolatos ügyirat, 2 db meg-

szüntető határozat, míg 38 eset-

ben az étkezés térítési díj felül-

vizsgálatáról és mértékének vál-

tozásáról értesítettük az ellátot-

takat) 

• Közterület bontási kérelem 38 

esetben érkezett, ezentúl a DRV 

Zrt. részéről érkezett utólagos 

bejelentések száma 9 (ezek több 

helyszín megjelölést tartalmaz-

tak). A közterület bontási eljárá-
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sok kapcsán összesen 4 db hi-

ánypótlási felhívást küldtünk ki. 

• Útkezelői feladatok átruházott 

hatáskörben 2015. november 04-

től tartoznak polgármester hatás-

körébe. Az idei évben összesen 

55 db közútkezelői hozzájárulási 

kérelem érkezett.  

• A Darányi Ignác Terv keretében 

beszerzett kisbusz használatának 

engedélyezését a gépjármű üze-

meltetési szabályzatban foglal-

taknak megfelelően dokumentál-

juk. Az előterjesztés készítésé-

nek időpontjáig összesen 6 kére-

lem érkezett az igénybevételre 

(ezek főként az óvoda és az is-

kola által kérelmezett igénybe-

vételek). 

• 2019. évben a helyi rendelet elő-

írásainak figyelembevételével a 

korlátozott forgalmi övezetbe 

(Dísz tér, strand) összesen 53 db 

behajtási engedély került kiállí-

tásra.  

 

A képviselő-testület harmadik napi-

rendként a jegyző átruházott ha-

táskörben hozott döntéseiről szó-

ló beszámolót hagyta jóvá. E sze-

rint az elmúlt évekhez hasonlóan, 

főként a területek gyom-és gazmen-

tesítése miatt kerültek kiküldésre 

felszólítások, de a 2019-es évben is 

jellemzőek voltak a nyári szezon-

ban a zajvédelemmel kapcsolatos 

bejelentések. Ez utóbbi kapcsán 

összesen 5 db bejelentés érkezett. 

Gyom-és gazmentesítés miatt 19 

esetben került kiküldésre felszólí-

tás, zaj-és rezgésvédelemmel kap-

csolatban két vállalkozás ellen érke-

zett bejelentés, egy esetben köz-

igazgatási bírság kiszabására került 

sor. A bírság összege 50.000 Ft 

volt.  

Jogellenes közterület használat mi-

att az idei évben összesen 4 db eljá-

rás indult, a kiszabott közigazgatási 

bírság összege: 300.000 Ft. (A jog-

ellenes közterület használat miatt is 

elsőként felszólítást küldtünk ki, 

melynek hatására a legtöbb esetben 

a szabálytalanságot megszüntették.) 

Ezt követően a képviselő-testület a 

2020. évre vonatkozó munkatervét 

hagyta jóvá. A munkaterv teljes 

terjedelemben megtekinthető a 

www.balatongyorok.hu weboldalon.  

A képviselő-testület üléseinek idő-

pontja a hó utolsó előtti csütörtök 

napja, 16.00 óra. A bizottsági ülé-

sek ezt megelőzően a keddi napo-

kon 16.30 órakor kerülnek megtar-

tásra. A képviselő-testület Szerve-

zeti és Működési Szabályzata sze-

rint a július, augusztus hónapokban 

nyári ülésezési szünet, így ebben az 

időszakban csak rendkívüli ülés 

hívható össze.  

Ötödik napirendként a képviselő-

testület a település környezeti álla-

potáról szóló beszámolót tárgyalta 

meg. A környezet védelmének álta-

lános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) 

pontja értelmében a települési ön-

kormányzat a környezet védelme 

érdekében elemzi, értékeli a kör-

nyezet állapotát illetékességi terüle-

tén, és arról szükség szerint, de leg-

alább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. Ugyanezen törvény 51. 

§ (3) bekezdése arról rendelkezik, - 

megerősítve a hivatkozott fenti kö-

telezettséget -, hogy a lakóhelyi 

környezet állapotának alakulásáról 

a települési önkormányzat szükség 

szerint, de legalább évente tájékoz-

tatja a lakosságot.  

 

A beszámoló többek között az aláb-

bi témákra tért ki: 

 

• a község szilárd hulladék be-

gyűjtését és elszállítását 2017. 

szeptember 30. napjáig a Zalais-

pa Zrt. végezte, az önkormány-

zattal kötött szerződés alapján. A 

szolgáltató megfelelőségi véle-

ménye 2017. április 01. napjával 

visszavonásra került, így hulla-

dékgazdálkodási közszolgálta-

tást nem végezhet. Ennek okán a 

képviselő-testület a Zalaispa Zrt-

vel hatályban lévő közszolgálta-

tási szerződés felbontásáról dön-

tött 2017. szeptember 30. napjá-

val, míg a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel határozott, 

2017. október 01. napjától 2022. 

december 31. napjáig szóló szer-

ződés megkötéséről határozott. 

A közszolgáltatás ellátása folya-

matos, a Zalaispa Zrt, mint al-

vállalkozó teljesíti a szolgálta-

tást. A hulladékszállítás díja 

2012. óta jogszabályban kötött 

áron történik. A hulladékszállí-

tás gyakorisága figyelemmel a 

Balaton parti települések sajátos-

ságaira, a nyári hónapokban he-

tente kétszeri alkalommal törté-

nik. 

• A szelektív hulladékgyűjtés 

2017. évtől házhoz menő gyűjtés 

formájában történik, a szolgálta-

tó és az önkormányzat közötti 

megállapodásban foglaltak sze-

rinti gyakorisággal.  

• A képviselő-testület döntése ér-

telmében a településen található 

négy szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek felszámolásra kerültek 

azok nem rendeltetésszerű hasz-

nálata miatt, a cél a település 

rendezettségének elősegítése 

volt. A tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a szigetek 

felszámolásával és a házhoz me-

nő szelektív gyűjtés gyakorisá-

gával az elérni kívánt cél rész-

ben teljesült. 

• A zöldhulladék gyűjtését a tava-

lyi évben – a költségek raciona-

lizálása miatt – heti egy napra 

csökkentettük. A jövőben átgon-

dolandó a zöldhulladék gyűjtés 

formája.  

• A lomtalanítást a szolgáltató 

évente egyszer végzi, házhoz 

menő formában, ennek ellenérté-

két az önkormányzat egyenlíti  

http://www.balatongyorok.hu
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ki. Sok háztartásból nemcsak a 

lomtalanítás körébe tartozó lo-

mok kerülnek ki a ház elé, ezért 

a rendszer átgondolása szüksé-

ges a jövő évben.   

• A nem közművel összegyűjtött 

folyékony hulladék összegyűjté-

sére 2014. évben szerződést kö-

töttünk egy vállalkozóval, aki 

szennyvízhálózatba nem csatla-

kozott háztartásoktól szállítja a 

keletkező szennyvizet. A szerző-

dés 2016. szeptemberében lejárt, 

a képviselő-testület újabb öt év-

re történő meghosszabbításról 

döntött, változatlan formában és 

tartalommal. 

• Az önkormányzat költségvetésé-

nek jelentős részét fordítja a 

zöldterületek gondozására, fenn-

tartására és fejlesztésére. A saját 

dolgozók mellett külsős vállal-

kozó megbízására is szükség 

volt annak érdekében, hogy az 

önkormányzati tulajdonú közte-

rületek és területek rendezettek 

legyenek.  

• Nagy gondot fordítunk a közte-

rületek, intézmények környéké-

nek virágosítására, valamint a 

település környezetének ápolásá-

ra, a köztemető gondozására.  

• Folyamatos a községben találha-

tó fák állapotának felmérése, a 

veszélyesnek minősített fák ki-

vágása.  

• A Közös Hivatal folyamatos 

ellenőrzést végez belterületen a 

gyom-és gazmentesítés miatt, 

külterületi gyomos területek ese-

tén hatáskör hiányában a Keszt-

helyi Járási Hivatal értesítése 

történik meg. 

• Községünkben az egyik legna-

gyobb környezetvédelmi problé-

máját az Erzsébet forrás szeny-

nyezettsége jelenti, ami főként a 

zártkerti és külterületi részek 

csatornázatlanságából adódik. E 

tárgyban Kormányhatározatban 

került nevesítésre Balatongyö-

rök- a pályázat keretében lehető-

ség nyílt volna a területeknek a 

szennyvízcsatornával történő 

ellátásra. A pályázati kiírás el-

lentmondásban volt a kormány 

döntésével, vagyis a pályázat 

nem támogatta a külterületi ré-

szek csatornahálózatának kiépí-

tését – több egyeztetés és talál-

kozó után sem sikerült az ellent-

mondást feloldani, így Balaton-

györök ebből a határozatból tör-

lésre került. Folyamatosan fi-

gyeljük az erre a célra kiírt pá-

lyázati lehetőségeket.  

• A közterületek állapotának meg-

őrzése érdekében a képviselő-

testület 2017. június 01. napi 

hatályba lépéssel megalkotta a 

közterületek használatáról szóló 

helyi rendeletét, ami az addig 

hatályban lévő szabályozáshoz 

képest szigorúbb előírásokat 

tartalmaz a közterületek haszná-

latára. A rendelet szabályozza a 

közterületek bontására vonatko-

zó szabályokat is.  

• A közösségi programok között 

továbbra is megtalálható a kör-

nyezettudatos szemléletformálás 

érdekében szervezett programok 

köre, a természeti értékek és 

hagyományok népszerűsítése. 

• A pályázati források folyamatos 

figyelemmel kísérésénél cél az 

energiatudatos és energia haté-

kony támogatások elnyerése – az 

idei évben az önkormányzat hi-

vatalának energetikai fejleszté-

sére kapott pályázati forrást az 

önkormányzat, melynek kereté-

ben megújuló energiaforrás is 

felhasználásra kerül. Az óvoda-

bölcsőde építésére benyújtott 

pályázatainknál is fontos szem-

pont volt az energia hatékonyság 

bemutatása és a tervekben való 

szerepeltetése.  

• A képviselő-testület elkötelezett 

a természeti értékek védelmé-

ben. Ennek figyelembe vételével 

hozta meg november 05-i rend-

kívüli ülésén, egyhangú szava-

zással azt a döntést, mellyel el-

utasította a Balaton vízparti terü-

leteinek közcélú területfelhasz-

nálási tervében feltüntetett ipari 

kikötőt.  

 

A beszámoló a 

www.balatongyorok.hu weboldalon 

olvasható.  

 

Ezt követően a képviselő-testület 

döntött a szociális étkeztetési fel-

adatok ellátására érkezett áraján-

latok elbírálásáról. A felkért négy 

vállalkozó közül három árajánlat 

érkezett, kettő határidőben, míg egy 

határidőn túl. Egy ajánlattételre 

felkért vállalkozó nem nyújtotta be 

ajánlatát. A képviselő-testület az 

ajánlattételi felhívás és a legkedve-

zőbb ár figyelembe vételével az LL 

Nádas Csárda Kft. ajánlatát hagyta 

jóvá, így felhatalmazta a polgár-

mestert a szociális étkeztetési fel-

adatok ellátására létrejött vállalko-

zási szerződés aláírására.  

A képviselő-testület a továbbiakban 

a Dísz téren működő vállalkozók, 

valamint egy strandi vállalkozó és 

egy Szépkilátónál működő vendég-

látó egység üzemeltetőjének terü-

letbérleti szerződése hosszabbítá-

sát tárgyalta meg.  

 

MEGHÍVÓ 

Balatongyörök község Önkor-

mányzata soron következő testü-

leti ülését 

2020. március 19-én         

csütörtökön 16.00 órakor  

tartja az önkormányzat emeleti 

tárgyalójában. 

 

A testületi ülések nyilvánosak! 

http://www.balatongyorok.hu
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Mi a hosszú élet titka?   

Sportolj velünk!  

Az alábbi ingyenes sportolási lehetősé-

gek várnak rád Balatongyörökön. Ne 

habozz, használd ki őket! 

NORDIC WALKING 

Keddenként 14 órakor, találkozó a 

strand előtt. Információ: Tóthné Ta-

kács Magdi 30/ 947-0705  

FELNŐTT AEROBIK  

(Nem csak hölgyeknek! ☺) 

Szerdánként 19-20 óra között a Közössé-

gi Házban – Kossuth u. 64.  Kiss Vandá-

val. 

PINGPONG  

Időpont-egyeztetés alapján a művelődési 

házban. Keress minket!

muvhaz@balatongyorok.hu  

tel.: 83/546-919 

Kormos Ferencné, Klári 

néni februárban ünnepelte a 

90. születésnapját. Mindig 

tervez, mindig előre néz 

optimistán a jövőbe. Idős 

korát meghazudtolva, négy-

féle süteménnyel, királyi 

ebéddel, patikarenddel és 

tisztasággal várta a család-

tagokat. Mindent egyedül 

készített, csak a bevásárlás-

hoz kért némi logisztikai 

segítséget. A neves ünnepen 

is egymásnak adták a kilin-

cset a látogatók, barátok, 

családtagok, hogy felkö-

szönthessék. 

A születésnapjára kapott rengeteg szép virágot mutatja, miközben 

kérdezgetem… 

Mi a titka, hogy 90 évesen is ennyire aktív és energikus? Mi a 

hosszú élet titka? 

Sokat kell dolgozni, mozogni! Nyugodtan, szeretetben és békében 

élni – ez a hosszú élet titka. Szeretni kell a természetet, a világot 

körülöttünk, örülni a szépnek, a jónak. De talán a genetika is sokat 

számít, hiszen a nagymamáim is mind 90 év felettiek voltak, a 

nagynénik, unokatestvérek is megérték a 80 évet bőven – mindig 

jó egészségben voltak. Talán nekem jutott ez a genetikából, hogy 

ennyi évet éltem. Ki tudja, mennyit még? Nem tudom, majd meg-

látjuk. 

Mit tart a legnagyobb változásnak a hosszú évekre visszanézve? 

Szép volt ez a 90 év, sok boldog pillanatot megéltem, de azért 

akadt benne sok szomorúság, keserűség, gyász is… Most én ma-

radtam egyedül – ez lett a nagy változás. Egyedül maradtam, de 

vannak körülöttem sokan, akik úgy érzem, hogy szeretnek és tisz-

telnek. Nagyon hálás vagyok érte. 

Mi tartja frissen? Mivel telnek a napjai? 

Mindig tervezek, nem hagyom el magam! Tervezni kell! Ha sike-

rül, sikerül, ha nem, hát megyek tovább. Nem szabad azt mondani, 

hogy „jajj, ennyi idősen már nem lehet”… Új dolgokat kell kipró-

bálni, ötletelni, előre nézni! Minden reggel tornázom, megmozga-

tom a csontjaimat. Szeretek kint kertészkedni, mozogni, sétálni… 

ez éltet! 

Jó egészséget, sok-sok boldog évet kívánunk még, Klári néni!  

R.E. 

Ruhagyűjtés 

A Sóvárban ebben az esztendőben is 
ruhagyűjtést szervezünk a rászoruló 

gyerekek részére. 
 

A gyerekruhákat, cipőket, játékokat, 
könyveket április 10-15. között  

lehet leadni a Sóvárban 
(Balatongyörök, Petőfi u. 1.)  

 
Napközben, vagy telefonos egyezte-

téssel 20/327 23 82-es számon 
(Marton Tamás). 
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A Balatongyöröki Óvoda már kétszer elnyerte  a megtisztelő Zöld Óvoda címet. 

„Már az óvodában megtanultam 
mindent, amit tudni érde-
mes.”                                                
                                                                 
(Robert Fulghum) 
 
A Balatongyöröki Óvoda már 
kétszer elnyerte  a megtisztelő 
Zöld Óvoda címet. 

Rövid ismertető arról, mi is jelent 
a  ,,Zöld Óvoda" elnevezés: 
 
A környezeti nevelés nemzetközi és 
hazai szinten is izgalmas, a kihívá-
sokhoz gyorsan alkalmazkodó pe-
dagógiai terület. Az az óvoda, 
amely az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjában  foglalt pedagó-
giai alapelvek tartalmát a 21. szá-
zad elvárásainak tükrében, annak 
megfelelően valósítja meg, valójá-
ban teljesíti a „zöld óvodaság” elvá-
rásait. Pályáznia érdemes a Zöld 
Óvoda címre, amelynek elnyerése 
az óvoda ez irányú munkájának 
erkölcsi elismerése. Zöld óvodának 
lenni jó! Jó az óvodapedagógusok-
nak zöld óvodában dolgozni, mert a 
fenntarthatóságot célul kitűző neve-
lési elképzeléseiket maradéktalanul 
megvalósíthatják. A gyermekeknek 
jó ott lenni, mert az elkötelezett 
óvodapedagógusok tudatosan készí-
tik fel őket a fenntartható életre. A 
szülőknek azért jó, hogy ott lehet-
nek gyermekeik, mert tudják, hogy 
megismerkednek a fenntartható 
életvezetés alapjaival. 
A Zöld Óvoda címet a környezetvé-
delemért felelős tárca és a közneve-
lésért felelős tárca hozta létre 2006-
ban. A két tárca lehetőségei szerint, 
külön-külön és közösen is támogat-

ta és támogatja az egész intézmé-
nyes környezeti nevelést az óvo-
dákban is. 
„A fenntartható fejlődés olyan fej-
lődés, amely kielégíti a jelen gene-
rációk szükségleteit anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő generációk 
hasonló szükségleteinek kielégíté-
sét.” 
A fenntarthatóságra nevelés egyik 
alapvető elvárása az egész életen át 
tartó tanulás. Az óvodában minden 
tevékenységi formában megvalósul 
a tanulás. 
Nagyon fontos mondat számunkra! 
Ezen gondolatok indították el pl. az 
év kertje, ültess fát, élj egészsége-
sen stb. programjainkat, amelyhez 
nagyon sok segítséget kapunk ön-
kormányzatunk és a szülők részéről 
is. Egész évben kiemelt nevelési 
terület az egészséges életmódra tö-
rekvés. 
A mindennapi gyümölcsevés, sok 
séta, mozgás, kirándulás, friss leve-
gőn való játék, egészséges étkezés, 
tiszta víz ivás és még sorolhatnám. 
Minden év januárjában kijelölünk 
egy napot, amikor még több figyel-
met szentelünk az egészséges étke-
zésnek, mozgásnak. Így volt ez idén 
is. Minden gyermek ,,belépőjegye" 
reggel az óvodába érkezéskor egy 
darab zöldség vagy gyümölcs volt, 
amit biztos, hogy meg is eszik. (Mi 
is küzdünk a ,,nem szeretem" mon-
datokkal.) Aki megjött az oviba az 
kézmosás után segíthetett a reggeli 
elkészítésében. Gyümölcs, zöldség 
tisztítás, feldarabolás, tányérra dí-
szítés. B. Katalin szülő bemelegí-
tésként jól megtornáztatta a kicsi-
ket, nagyokat egyaránt. Ezután kö-
vetkezett a svéd- asztalos tízórai, 
amire minden gyerek saját maga 
válogatta össze az egészséges reg-
gelit (itt köszönöm meg a Szülői 
Szervezet hozzájárulását ehhez). 
Ritkán látni őket ilyen jóízűen enni. 
Mindenki megtalálta a kedvencét. 
A felállított présgépnél szintén 
egyénileg állíthatták össze a zöldsé-

ges, gyümölcsös turmix italukat. 
A kiscsoportosok gyümölcs-, zöld-
ség szobrokat alkottak, a nagyok 
lesétáltak a Balaton partra és megfi-
gyelték tél szépségeit. Aki minden 
programban részt vett, elnyerte az 
arany koronát, amely az egészség 
királynőjévé vagy királyává kiáltot-
ta ki. Másnap folytattuk, bár ez nem 
mese, ez a valóság, ha tetszett bát-
ran lehet követni őket! 
 
Kiemelt januári célunk még, hogy 
tudatosabban és célirányosan fel-
hívjuk a gyermekek és közvetetten 
a felnőttek figyelmét a téli madár-
védelemre. A téma feldolgozásában 
az óvoda apraja-nagyja aktívan 
vesz részt. 

 Az erdei fülesbaglyot választotta 
egy tavalyi internetes szavazáson a 
lakosság az idei év madarának. Az 
erdei fülesbagoly Magyarország 
legismertebb és lakott területeken is 
a leggyakoribb bagolyfaja. Vigyáz-
zunk rá!  
 

„ A természet hatalmas, az ember 
parányi. Ezért aztán az ember léte 
attól függ, Milyen kapcsolatot tud 
kialakítani a természettel.” 
                                                                                

(Szentgyörgyi Albert) 

 
Szőke Ildikó óvodapedagógus 
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Amikor a kutatók majd kétszáz év-

vel ezelőtt először állítottak elő mű-

anyagot, nem sejtették, hogy mit 

szabadítanak rá a világra. Manap-

ság már elképzelhetetlen nélküle az 

élet. Használati tárgyak, csomago-

lóanyagok alapanyaga, a mindenna-

pok része.  

A fogyasztói társadalom egyik 

következménye a minden eddigi-

nél nagyobb mennyiségben kelet-

kező hulladék.  

A hulladék jelentős része a szerve-

zett szállítás keretében feldolgozás-

ra vagy végleges deponálásra kerül. 

Jelentős mennyiség jut a közvetlen 

környezetünkbe és egy részét elége-

tik.  

Döbbenetes látványt nyújt a falu 

nyugati vége, a Kövesmező. Az 

utóbbi hetek viharai széthordák az 

építkezések mocskát, meg azt, amit 

kedves honfitársaink az utak mellé, 

a bokrok tövébe raktak. Tavaly 

több, mint egymillió forint pályá-

zati támogatásból tisztította meg 

az önkormányzat a Kövesmező 

környékét és a Temető utat. Az-

óta új hűtőket, gumiabroncsot, sittet 

termettek a bokrok. Azon túl, hogy 

a látvány elborzasztó, veszélyes is! 

Az apró szemcsékre bomló mű-

anyag mikroműanyagként szeny-

nyezi a vizet és a talajt. Ez pedig 

nem csak az állatok szervezetébe 

kerül be, hanem az emberekébe is.  

 

A környékünkön a téli időszakban 

esténként nem érdemes kimenni 

sétálni. A hulladékszállítás ellenére 

még mindig sokan égetik el a sze-

metet. Sajnos ők azok, akik valószí-

nűleg nem hallották még, hogy a 

műanyagok égetésével rákkeltő 

anyagok szabadulnak fel. Ezeket 

pedig mindannyian belélegezzük. 

(Te is, aki égeted és a gyermeked 

meg az unokád is!)  

Persze ez mind csak siránkozás, ha 

nem történik semmi. A környeze-

tünkbe kerülő szemét nem mászik 

bele a hulladékgyűjtőbe úgyhogy 

össze kell szednünk. Mindenkit 

bátorítok, hogy vegyen részt a 

márciusban tervezett hulladék-

gyűjtési napokon. Az egyik alka-

lommal a Szépkilátó és móló kör-

nyéke, a másik alkalommal a Kö-

vesmező kerül terítékre. 

Vajdáné Plótár Katalin 

SZEMÉT-ÜGYEK!  Te is tehetsz ellene! 

TE SZEDD!  

Önkéntesen a tiszta   

Balatongyörökért! 

2020-ban is várjuk azokat a ba-

latongyöröki lakókat, nyaralótu-

lajdonosokat, akik szívükön vi-

selik a település tisztaságát, és 

ezért szívesen TESZNEK IS!  

Időpontok:  
 

Március 14. szombat 9.00 óra 

Gyülekezési pont: Szépkilátó –

parkoló  

Március 28. szombat 9.00 óra 

Gyülekezési pont: temető előtt  

A résztvevőknek zsákot és kesz-

tyűt is tudunk adni.  

Kérjük, hogy az alábbi                

elérhetőségeken  

jelezze részvételi szándékát:  
 

muvhaz@balatongyorok.hu 

83/546-919  
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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 

Ha szívesen hirdetne a Balatongyöröki Hírlevélben, akkor 

keressen minket személyesen a művelődési házban vagy 

e-mailben:  muvhaz@balatongyorok.hu 
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