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GIRO D’ITALIA 
 

Várjuk a szurkolókat! 

 
Május 8-án, vasárnap délután települé-

sünkön halad át Giro d’Italia nemzetközi 

kerékpáros-verseny Kaposvár - Balaton-

füred közti szakasza a 71-es főúton.  

A mellékelt tájékoztatóban láthatják az 

útlezárás pontos időpontját. Kérjük ve-

gyék figyelembe, és ennek megfelelően 

tervezzék meg aznapi tevékenységüket!  

A szurkoláshoz szeretettel várunk min-

denkit – ha lehet, akkor rózsaszín póló-

ban vagy ruhában – a Szépkilátónál 15 

órától! A verseny áthaladása 15.30-15.45 

óra között várható.  

Aki szívesen segítene az útvonal dekorá-

lásában, azt PÉNTEKEN, május 6-án 10 

órakor várjuk a Kertvilágnál! Aki tud, 

hozzon magával vágóeszközt, ollót, kötö-

zőeszközt, a dekorációt mi visszük!  

Információ:  

Tourinform iroda 83/346-368 

BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL 
Balatongyörök Község Önkormányzatának 

ingyenes kiadványa.  

Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.    

E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu  

Megjelenik 400 példányban.  

Hosszú évek óta minden gyermek izgatottan készül a hús-

vét előtti szombaton megrendezett nagy tojásvadászatra, 

melynek helyszíne a Jüngling Zoltán Közösségi Ház udva-

ra. Idén gyönyörű színes virágszőnyeg fogadta a 10 órára 

érkező gyereket, akik a húsvéti nyuszi üzenete és egy rövid 

eligazítás után máris nekikezdhettek a fűben elrejtett renge-

teg kisebb-nagyobb csokitojások felkutatásának. Külön 

területen keresgéltek az egészen kicsik, és külön a nagyobb 

gyerekek. A kicsik legnagyobb örömére most is voltak 

olyan családok, akik kihozták az otthoni „húsvéti” nyuszi-

kat, így azoknak is lehetősége volt a kis állatkákat megsi-

mogatni és fűvel kínálni, akiknek nincs nyuluk. 

Csokiból idén sem volt hiány  
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KÖNYVAJÁNLÓ  

Noam Chomsky: Összefogunk vagy kihalunk 

Noam Chomsky az új kötetében az emberiséget veszélyeztető klímaka-

tasztrófa és a nukleáris háború témájával foglalkozik, két olyan fenye-

getéssel, amelyet mi magunk hoztunk létre. Chomsky eredeti módon 

követi nyomon, hogy a nukleáris fegyverek és a klímaváltozás miként 

fenyegetik létezésünket. Bemutatja, hogy milyen módon bontakoztak ki 

ezek a veszélyek, és hogyan kapcsolódtak össze egymással. A szerző 

még egyetlen írásában sem fogalmazta meg ilyen világosan és meggyő-

zően érveit és gondolatmenetét. A problémák lehetséges megoldásán túl 

arra is rámutat, hogy a civilszervezetek mennyi mindent tehetnek annak 

érdekében, hogy cselekvésre késztessék a kormányokat is. 

 

Bridget Collins: Árulások 

Montverrében, az elitakadémián a legjobbakat és a legokosabbakat kép-

zik arra, hogy helyt álljanak a grand jeu-ben, a nagy játszmában, ebben 

a rejtelmes vetélkedésben. Léo Martin egykor az iskola kiválósága volt, 

de egy tragédia nyomán hátat fordított a tudományos pályának. A poli-

tika vonzásába került, a kormánypárt feltörekvő csillaga lett, de egy ap-

ró botlás a karrierjébe került – most száműzöttként kerül vissza Mont-

verrébe. Azonban az akadémia megváltozott az évek során, egy nő lett 

a Magister Ludi, a nagy játszma feje. Léo szokatlan vonzalmat érez a 

magiszter iránt, miközben a legendás Nyárközepi Játszma közeledtével 

egyre több eltemetett titok kerül a felszínre és évszázados hagyományo-

kat rúgnak fel…  

 

Stacy Willingham: Villanás a sötétben 

Chloe Davis még csak tizenkét éves volt, amikor a kisvárosból, ahol élt, 

hat kamaszlány tűnt el nyomtalanul. A nyár végére meglett a tettes: 

Chloe édesapja vallotta magát bűnösnek. A férfit életfogytiglani börtön-

büntetésre ítélték, miközben a családja megpróbálta túlélni a traumát. 

Húsz évvel később Chloe igyekszik normális életet élni, pszichológus-

ként praktizál és az esküvőjére készül. A boldog, nyugalmas állapot 

azonban törékenynek bizonyul: egy tinédzser lány eltűnik, majd nem 

sokkal később még egy, aki ráadásul Chloe páciense. A múlt árnyai 

romba döntik Chloe életét. Vajon csak ő látja a hasonlóságokat a két 

bűnténysorozat között, vagy súlyosabb indítékok rejlenek az újabb gyil-

kosságok mögött? 

2022-ben is havonta megújuló  állománnyal várjuk olvasóinkat 

a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül pár olvasnivaló a leg-

frissebbek közül!  

 

 

  

 

 

 
 

 
 

PROGRAMAJÁNLÓ 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtár         
 

 
 

Május 12. csütörtök  10.00 óra 

HANGSZERSIMOGATÓ előadás  

ovisoknak Rosta Gézával  
 

Május 14. szombat 15-17 óra 

Varázshangok Családi Játszóház  
 

Május 15. vasárnap 16.30  

móló melletti sétány 

JÓTÉKONYSÁGI DÉLUTÁN 
A Balatongyöröki Honismereti Kör szervezé-

sében Belenyi Mihajlo, kárpátaljai művész 

megsegítésére. Támogató jegyek: 3.000,- Ft, 

5.000,- Ft - információ: 30/9386-003 
 

Május 18. szerda 18.00 óra 

Tudod mit nézel? - bevezetés a kortárs 

művészetbe  

Ea.: Kardos Laura  művészettörténész  
 

Május 19. csütörtök 18.00 óra 

ART PIKNIK  

Magyar mesék, magyarabszurdok: beszél-

getés Parti Nagy Lajos költővel  
 

Május 20. péntek 18.00 óra 

Pátzay Mária festőművész kiállításá-

nak megnyitója  
 

Május 26. csütörtök 19.00 óra 

Én és a hangszerem 

Vendég: Pribojszki Mátyás szájharmoni-

kás, zeneszerző   
 

Május 28. szombat  

Gyermeknapi zsongás  
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Tájékoztatás a  Képviselő-testület döntéseiről 

A Képviselő-testület 2022. évi munkater-
vében foglaltak alapján soron következő, 
nyílt üléseit 2022. március 24. napján, 
majd 2022. április 21. napján tartotta. 
 
A márciusi soros ülésén a képviselő-
testület pályázati felhívás kibocsátásáról 
döntött a kizárólag az Önkormányzat tu-
lajdonában, a Szépkilátón elhelyezkedő 
083/2/C ingatlan bérletére. Önálló napi-
rendként tárgyalta a képviselők vagyon-
nyilatkozat tételi kötelezettségének telje-
sítését, amelynek valamennyi képviselő, 
bizottsági tag, intézményvezető a jogsza-
bályban meghatározott határidőben eleget 
tett.  

Márciusi soros ülésén tárgyalta továbbá a 
rendezési terv módosítására vonatkozóan 
benyújtott magánkérelmet, amelyet nem 
támogatott. Szintén a rendezési tervhez 
kapcsolódóan a kötelező szabályozási 
rendnek megfelelően a település Becehe-
gyi részén az útszélesítéshez előírt széles-
ségű terület ingatlantulajdonos általi fel-
ajánlását elfogadta.  

A 71. sz. főút csapadékcsatorna építése 
tekintetében a januári soros ülésén dön-
tött közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Az eljárás befejeződött, négy ajánlat ér-
kezett, amelyek közül kettő a kiírt hiány-
pótlási kötelezettségnek is maradéktala-
nul eleget tett. Mindezeknek megfelelően 
a márciusi ülésén döntött a közbeszerzési 
eljárás eredményességéről és a nyertes 
ajánlattevőről, a FITOTRON-SYSTEM 
Kft-ről, aki összességében a legelőnyö-
sebb ajánlatott tette. A beruházás megva-
lósításához elnyert pályázati forrás mellé 
– a jelenlegi gazdasági helyzetben jelen-
tős mértékben megnövekedett építőanyag 
árak miatt – a képviselő-testület többlet-
forrás igénnyel élt a kormányzat felé.  

Zárt ülés keretében hozta meg döntését a 
képviselő-testület településképi kötele-
zést tartalmazó határozat ellen benyújtott 
fellebbezésről.  
 
Április 21-ei ülésén a képviselő-testület 
az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben foglalt kötelezettsé-
gének eleget téve a képviselő-testület 5 
igen, 2 nem szavazattal elfogadta az ön-
kormányzat 2021. évi zárszámadását 
(5/2022. (IV.22.) Ör), összes teljesített 
bevétel 1.002.868.519 Ft, összes teljesí-
tett kiadás 595.979.169 Ft. Az Önkor-
mányzat a 2021. február 21. napján elfo-

gadott költségvetését az év folyamán három alkalommal módosította. Bala-
tongyörök Község Önkormányzatának hitelezők felé fennálló adósságállomá-
nya 2021. évben nem volt.  
 
BEVÉTELEK 
Önkormányzatok működési támogatásai 37.953.962 Ft 

• zöldterület gazdálkodás    6.083.280 Ft 
• közvilágítás fenntartása  13.568.000 Ft 
• köztemető fenntartás        565.662 Ft 
• közutak fenntartása     9.191.320 Ft 
• egyéb önkormányzati feladatok     8.000.000 Ft 
• lakott területtel kapcsolatos feladatok      545.700 Ft 

 
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok         1 2.695.159 Ft 
Települési kulturális feladatok       3.491.516 Ft 
Elszámolásból származó bevételek      4.169.160 Ft 
Egyéb működési célú támogatás, egyéb támogatás     20.175.187 Ft 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázatok)     
   210.758.404 Ft 
Közhatalmi bevételek    162.019.306 Ft 

• építményadó 87.498.633 Ft 
• telekadó 12.655.560 Ft 
• iparűzési adó 29.431.120 Ft 
• idegenforgalmi adó 25.183.840 Ft 
• települési adó   2.495.660 Ft 
• egyéb adók, pótlékok, díjak, bírságok 4.754.493 Ft 

Működési bevételek                                        
    139.797.295 Ft 
Működési célú átvett pénzeszközök     70.000 Ft 
Maradvány igénybevétele    395.074.091 Ft 
Belföldi finanszírozás bevételei            2.069.075 Ft 
Bevételek összesen               1.002.868.519 Ft 
 
KIADÁSOK:  
Személyi juttatások                                                            78.457.396 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     
              10.681.890 Ft 
Dologi kiadások                                                                184.268.548 Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         311.400 Ft 
Egyéb működési célú kiadások                                                58.090.366 Ft 
Beruházások                                                          11.824.160 Ft 
Felújítások                                                                              152.308.008 Ft 

• MFP-OTU/2020 „Balatongyörök Nyár utca felújítása” 
              19.692.226 Ft 

• Eötvös Károly utca középső szakasz felújítás       24.924.449 Ft 
• Községi strand vizesblokk Kisfaludy Fejlesztési Konc.             

                      74.402.610 Ft 
• Szépkilátói strand vizesblokk Kisfaludy Fejl. Konc.              

            32.098.373 Ft 
• Magyar Falu Program – Temetők infrastruktúra fejleszt.    

              1.190.350 Ft 
Egyéb felhalmozási célú kiadások                   97.916.200 Ft 
Belföldi finanszírozás kiadásai           2.121.201 Ft 
Kiadások összesen                                                           595.979.169 Ft 
 
Költségvetési hiány, többlet                   11.867.385 Ft 
Bevétel, kiadás egyenleg                           395.021.965 Ft 
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Ezt követően a képviselő-testület elfo-
gadta a 2021. évi éves ellenőrzési je-
lentést. Az Önkormányzatnál 2021. 
évben a „Beszerzések szabályosságá-
nak felülvizsgálata” és a „Kiküldetési 
eljárások szabályszerűsége” ellenőrzé-
sekre került sor. Az ellenőrzési jelen-
tésekben foglaltak alapján a belső el-
lenőr a feladatok ellátását szabályos-
nak, a jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően ellátottnak, biztosítottnak 
ítélte meg, visszaélést nem tárt fel.  

A képviselő-testület döntött a szociális 
étkezést biztosító LL Nádas Csárda 
Vendéglátóipari Kft.-vel 2020. január 
1. napjától 2024. december 31. napjáig 
tartó vállalkozási szerződés módosítá-
sáról. 100 Ft/fő/nap vállalkozói díj 
emelésről döntött, amely a megválto-
zott gazdasági helyzet okán bekövet-
kezett jelentős mértékű, folyamatos 
élelmiszer alapanyag áremelkedés mi-
att vált szükségessé.  

Megtárgyalta és jóváhagyta a képvise-
lő-testület a MÁV által megküldött 
bérleti szerződés tervezetet, amely a 
település lakosai által kezdeményezett 
balatongyöröki Vasútállomás váróépü-
letében kialakítandó vasúttörténeti 
kiállítás helyszínéül szolgál, várható-
an az idei évtől.  

Elfogadta a képviselő-testület az általa 
támogatott civil szervezetek – a Bala-
tongyöröki Turisztikai Egyesület, a 
„Györöki Hamutiprók” Hagyományőr-
ző Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Ba-
latongyöröki Polgárőr Egyesület, vala-
mint a Kék Balaton Fúvós Egyesület – 
2021. évi beszámolóit és a 2022. évre 
vonatkozó terveit. Megköszönte a 
civil szervezetek településért, a közös-
ségért végzett áldozatos, odaadó mun-
káját és bízva a jövőbeni további sike-
res együttműködésben a 2022. évi fel-
adataik ellátásához további sok sikert 
és kitartást kívánt. 

Balatongyörök Község Önkormányza-
tának intézménye a Bertha Bulcsu 
Művelődési Ház és Könyvtár minden 
évben egy alkalommal számot ad elő-
ző évi tevékenységéről és a következő 
évi tervekről a képviselő-testületnek. 
Mind a beszámolót, mind a tervet a 
testület jóváhagyólag elfogadta. Dön-
tött a testület a szezonnyitó rendez-
vény programjairól, mely a képviselők 
javaslatára Balatongyörök 900 éves 
megalakulásának tiszteletére már a 
pénteki napon elkezdődő rendezvén-

nyel egészült ki.  

A községgondnokság által összeállított 
– Felkészülés a 2022. évi turisztikai 
szezonra, a strand működése, állapot-
rögzítés és további feladatok meghatá-
rozása – előterjesztésben a képviselő-
testület összefoglaló információkat 
kapott a település Községi és Szépki-
látói strandjain megvalósult és je-
lenleg folyamatban lévő beruházá-
sokról, a strand 2022. évi működését 
biztosító személyi és tárgyi feltételek 
meglétéről, engedélyek beszerzéséről. 

A több hónapja húzódó 213/1 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan telekalakításá-
ról és a temetővel közvetlenül szom-
szédos 3087 hrsz-ú ingatlan egy    ré-
szének cseréjéről döntött a képviselő-
testület az ülés utolsó napirendjeként.  

A képviselő-testület még a január 20. 
napján tartott soros ülésén tárgyalta a 
Simon I. Tamás Ügyvédi Iroda kérel-
mében foglaltakat, miszerint ügyfele a 
Holiday Sportcentrum Kft. ügyvezető-
je nevében az Önkormányzat képvise-
lő-testületétől időpontot kért egy sze-
mélyes egyeztetésre. A kérelemben 
előadottak alapján a személyes egyez-
tetés során „… Megbízónk, illetőleg 
törvényes képviselője mindenekelőtt és 
legfőképp szeretné, ha a t. Önkor-
mányzat képviselő testületének tagjai-
val fennálló személyes konfliktusok 
feloldásra kerülnének és bár el nem 
vitatta, hogy az egyes sérelmek alapja 
egy személyes egyeztetéssel vélhetően 
nem szűnik meg, azonban fontos és 
jelentős előrelépés lehet ahhoz, hogy a 
jövőben esetlegesen ezen elhárított 
célt is elérhető legyen. Másodlagosan, 
Megbízónk változatlanul fenntartja 
azon álláspontját, hogy a felek közti 
valamennyi folyamatban lévő eljárás, 
egy a minkét fél által kölcsönösen elő-
nyös megállapodással lezárulhat. Ezen 
cél elérése érdekében Megbízónk elő-
adná, hogy a peres eljárást milyen 
vállalások mentén és ajánlat keretében 
javasolja lezárni, illetőleg Balaton-
györök község érdekeit szem előtt tart-
va és kétségtelenül saját jövőbeli cél-
jait is figyelembe véve legjobb szándé-
ka és lehetőségei mentén kísérletet 
kíván tenni a korábbi sikeres együtt-
működés helyreállítására is.”  

Az ügyet a képviselő-testület hossza-
san tárgyalta, majd hivatkozva a Kép-
viselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 22/2019.(XI.25.) 

önkormányzati rendelet 31. § (1) be-
kezdésére képviselői indítványára név 
szerinti szavazást tartott. A szavazáson 
négy nem és három igen szavazattal a 
képviselő-testület kinyilvánította, hogy 
kérelmező részéről ez ideig soha nem 
tapasztalt valós együttműködési kézsé-
get, halogató, színlelt gesztusokat tett 
csak, ezért nem kíván a jövőben sem-
minemű személyes egyeztetésen ala-
puló tárgyalást folytatni a Holiday 
Sportcentrum Kft.-vel. 

Civil szervezetek a közösség 

életében 

A Képviselő-testület ülésén a Bala-
tongyöröki Polgárőr Egyesület és a 
„Györöki Hamutiprók” Hagyomány-
őrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület is 
beszámolt a tavalyi évben végzett te-
vékenységükről. A beszámolókból is 
kiderül, hogy milyen fontos szerepet 
tölt be mindkét egyesület a falu életé-
ben. 

A Polgárőr Egyesület tevékenysége 
az aktuális igényeknek megfelelően 
alakult a tavalyi évben is. Heti 4-5 
alkalommal teljesítettek járőrszolgála-
tot Balatongyörök közigazgatási terü-
letén gépkocsival, összesen 1392 órá-
ban. Fontos szerepet vállaltak a helyi 
rendezvények biztosításában, hasonló-
an a Györöki Hamutiprókhoz, emellett 
segítettek a községen áthaladó sport-
rendezvények biztosításában is. Folya-
matosan segítségére voltak az idős 
rászorulóknak a bevásárlás, orvoshoz 
és vizsgálatra jutás esetében, és az 
óvodai ebéd napi szállításában is részt 
vettek. A temető őrzésében és lomta-
lanításkor a falu rendjének biztosításá-
ban is aktívan közreműködött az 
Egyesület.  Az Egyesület a lakosság-
gal jó kapcsolatot ápol, járőrözés köz-
ben gyakran látogatnak el idős embe-
rekhez, érdeklődnek a szükségleteik 
iránt. A Györöki Hamutiprók beszá-
molójából is az derül ki, hogy az el-
múlt évben fontos szerepet játszottak 
a település rendezvényeinek tűzbizto-
sításában, emellett több saját progra-
mokat is szerveztek (tűzoltónap ovi-
soknak, családi nap, kismotorfecsken-
dőszerelő bajnokság stb.), biztosítot-
ták a televízióban is sugárzott TO-
TEM című vetélkedő helyszínét. Hat 
esetben – 3 tűzesetnél és 3 műszaki 
mentésnél – is részt vettek a riasztások 
alkalmával. Az egyesületi szertár fel-
újítását is megkezdték. 
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Békés egymás mellett élés szabályai 

Kérjük a tisztelt lakosokat, ingatlantu-

lajdonosokat, vendéglátó egységeket, 

üzleteket, hogy a békés együttélés, az 

egymásra való odafigyelés, tisztelet, a 

szükségtelen zavarás elkerülése érdek-

ében a zajvédelem helyi szabályozásá-

ról szóló 15/2012. (VI.26.) önkor-

mányzati rendeletben előírt szabályok 

betartására szíveskedjenek fokozott fi-

gyelmet fordítani.  

Balatongyörök belterületének határain 

belül hétköznap és szombat este 21 

órától reggel 6 óráig, vasárnap és 

ünnepnapokon egész nap tilos az 

alábbi zaj-, illetve rezgésterhelést 

okozó tevékenységek, illetve eszkö-

zök szabadtéri folytatása, használa-

ta:  

• építési, bontási, szerelési és egyéb, 

zajjal járó házi és házkörüli tevé-

kenység 

• motoros és elektromos gépek, szer-

számok (így különösen fűnyíró 

gép, motoros kasza, motoros per-

metező, motoros fűrész, fúrógép, 

sarokcsiszoló, elektromos vagy 

mechanikus madárriasztó készü-

lék) használata 

• hirdetésre, figyelemfelkeltésre, tá-

jékoztatásra szolgáló mozgó, vagy 

fix telepítésű hangsugárzó beren-

dezések használata. 

A község belterületinek nem minősülő 

részein a fenti korlátozások minden 

nap este 21 órától reggel 6 óráig állnak 

fenn. 

A község közigazgatási területén fek-

vő, a magáningatlanokon legfeljebb 

24 óráig tarthatók szabadtéri zenés 

magánrendezvények.  

Vendéglátó egységek, szórakozóhe-

lyek és egyéb létesítmények szabadtéri 

zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást 

május 1. és szeptember 30. között 24 

óráig, egyéb időszakban 22 óráig vé-

gezhetnek a külön jogszabályban meg-

határozott zajvédelmi határértékek be-

tartása mellett. 

Az önkormányzat által szervezett vagy 

támogatott rendezvények esetében az 

(1) bekezdésben foglalt tevékenységek 

a rendezvény időtartamáig tarthat-

nak.  

A kereskedelmi és vendéglátó üzletek, 

telephelyek, raktárak áruval történő 

feltöltése, zajjal járó rakodás este 22 

óra és reggel 6 óra között nem vé-

gezhető, kivétel a reggel 6 órától nyit-

va tartó élelmiszert árusító üzletek, 

amelyekben az árufeltöltés reggel 5 

órától végezhető. 
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Tisztelt lakosok, ingatlantulajdonoso-

kot!  Ezúton köszönjük, hogy folya-

matosan gondoskodnak az ingatlan-

jaink és az előttük lévő közterület 

tisztántartásáról, rendbetételéről, 

gyom- és gazmentesítéséről, a kilógó 

ágak, bokrok levágásával az utakon, a 

járdákon való zavartalan, biztonságos 

közlekedés biztosításáról.  

Továbbra is kérjük, hogy e feladatokat 

Balatongyörök rendezett településké-

pe érdekében folyamatosan, szükség-

szerűen végezzék el! 

 
 

Ingatlanok előtti közterületek  

 

A helyi környezet védelméről, a közte-

rületek és ingatlanok rendjéről, a tele-

pülés tisztaságáról szóló 7/2003. (VI. 

24.) önkormányzati rendelete előírja:  

  

„A község területén lévő beépített és be 

nem épített ingatlanok tisztántartá-

sáról az ingatlanok tulajdonosai, 

tényleges használói kötelesek gondos-

kodni, továbbá kötelességük, hogy 

ingatlanukat megműveljék, rendben 

tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, 

valamint szükség szerint elvégezzék a 

rovar- és rágcsálóírtást.  

Az ingatlan tulajdonosa, használója 

köteles gondoskodni: 

•  az ingatlan előtti járda, járda 

hiányában 2 méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig 

terjedő teljes terület 

gondozásáról, tisztántartásáról, 

szemét- és gyommentesítéséről 

(különös tekintettel a pollen 

allergiát okozó növények) 

• a járdaszakasz melletti vagy a 

tulajdonos területén átvezető nyílt 

árok és ennek műtárgyai 

tisztántartásáról, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásáról, 

független annak tulajdonjogától 

• tömbtelken a külön tulajdonban 

álló egyes épületek gyalogos 

megközelítésére és körüljárására 

szolgáló terület tisztántartásáról, 

a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és 

más hulladékok eltávolításáról, 

beépítetlen telekingatlan 

tisztántartásáról és gyommentesí-

téséről, a járda mellett növő gaz 

kiirtásáról, a telekingatlanról a 

járdára, az úttestre kinyúló ágak 

és bokrok, valamint az elektromos 

vezetékeket megközelítő növényzet 

megfelelő nyeséséről.” 

 

A Hivatal az idei évben is fokozott fi-

gyelmet fordít az ingatlanok és az előt-

tük lévő közterületek rendjének folya-

matos ellenőrzésére. 

 

 
 

Zöldhulladékok kezelése  

 

Manapság is sokan gondolják úgy, 

hogy a kertben összegyűlt avar, zöld-

hulladék feldolgozásának legjobb 

módja az égetés. Az avarégetés azon-

ban erősen környezetszennyező és 

káros az egészségre.  

A légszennyezés mértékét leginkább a 

nedvességtartalom növeli, mert a vizes 

levelek miatt tökéletlenebb lesz az 

égési folyamat. Alacsonyabb lesz a tűz 

hőmérséklete, és főleg a rákkeltő aro-

más szénhidrogénekből szabadul fel 

sok. Ezek a káros anyagok húsz perc 

alatt bejutnak a véráramba, 24 óra alatt 

lerakódnak a gyulladt érfalakon, vér-

rögképződést okoznak, így növelik a   

szív- és érrendszeri betegségek kocká-

zatát.  

A zöldhulladék legjobb felhasználási 

módja a komposztálás. A komposztá-

lás során az elhalt növényi részek első-

sorban talajjá alakulnak át, és ezzel a 

föld humusztartalma növekszik.  

Ha mégsem tudunk komposztálni, a  

zöld hulladékot (csak fűnyesedéket,  

lombot, valamint lágyszárú növényze-

tet –  fásszárú növényzetet , valamint 

fenyőt és  tuját nem!) a Mogyorós ut-

cai hulladékátrakó telepen az alábbiak 

szerint leadhatják:  

• Balatongyöröki ingatlantulajdono-

sok számára térítésmentes 

(lakcímkártyával vagy közüzemi 

számlával igazolni kell a balaton-

györöki érdekeltséget). 

• Másoknak térítés ellenében: zsá-

konként 400 Ft , utánfutóként 4.000 

Ft, nagyobb utánfutó, kisteherautó 

8.000 Ft  

• A hulladékátrakó nyitvatartási 

ideje:   

Hétfő - szerda - péntek: 7-15 óra 

szombat: 8- 12 óra 

Az egyéb fás zöldhulladékot a cser-

szegtomaji zöldhulladék lerakóban le-

het elhelyezni (lásd 6. oldal) .  

 
 

Égetés szabályai  

 

Felhívjuk a Tisztelt lakosok és ingat-

lantulajdonosok figyelmét, hogy annak 

ellenére, hogy az országos tűzgyújtási 

tilalom feloldásra került, Balatongyö-

rök közigazgatási területén avart és 

kerti hulladékot május 1. és szept-

ember 30. közötti időszakban nyílt 

téren a község egész területén égetni 

tilos!  

Meghívó 
A Képviselő-testület soron  követ-

kező ülésére:  

2022. május 19.  

csütörtök 16.00 óra 

Helyszíne:  

Önkormányzat, emeleti tárgyaló  

Ingatlanok előtti közterületek rendben tartása, zöldhulladékok kezelése  
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   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 

SZENT GLÓRIA TEMETKEZÉSI KFT. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Balatongyörök Község Önkormányzata strandjaira  

jegyellenőröket  keres 
(18 éven felüli diák)  

 
 

határozott idejű, 2022. június  15-től au-
gusztus 31-ig  tartó foglalkoztatásra.  

 

Bővebb tájékoztatás: 
Lőrincz Lászlóné strandvezetőtől kérhető  

Tel: +36 30 844 7346 

Hétköznap:  

8:00 – 16:00  

Hétvégén: zárva 

Hétköznap:  8:00 – 16:00 

Szombat: 8:00 – 13:00 

Vasárnap: zárva 

 

 

Június 4-től  

minden nap 10:00 – 18:00 

Tourinform Iroda 

    MÁJUSBAN 

   JÚNIUSBAN  

   INFOPONT (STRAND BEJÁRAT)  
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ  
 

A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület a Magyar 

Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil kö-

zösségi tevékenységek és feltételeinek támogatá-

sa” (2021.) - 3. Civil szervezetek eszközbeszerzési 

támogatása” című pályázati kiírásra beadott, FCA-

KP-1-2021/3-000204 számú, Kerékpárok és kapcso-

lódó eszközök beszerzése nonprofit használatba 

adásra alkalmas programok biztosítására című pályá-

zattal 2.000.000 Ft támogatást nyert, melynek segít-

ségével az egyesület 2022-ben a kerékpárállományt 

bővítette, illetve új kerékpáros eszközöket és elektro-

mos kerékpárokat vásároltak. 

 

Szépkezű Györökiek  

jelentkezését várjuk! 

Idén is megszervezzük a Szépkezű Györökiek cso-

portos kiállítás pünkösdkor a Bertha Bulcsu Műve-

lődési Ház és Könyvtár nagytermében,  melyre 

várjuk azoknak a balatongyöröki lakosoknak, nya-

ralótulajdonosoknak a jelentkezését,  

akik szívesen bemutatkoznának alkotásaikkal a 

falu közössége előtt. 

A kézműves munkák számtalan technikával ké-

szülhetnek, pl. hímzés, horgolás, goblein, fafara-

gás, kerámia, szövés, kosárfonás, nemezelés, ék-

szerkészítés stb., és természetesen várjuk a képző-

művészeti alkotásokat is!  

A kiállítás részeként bemutatkoznak a településün-

kön működő szakkörök – vesszőfonó, nemezelő – 

is az elmúlt hónapokban készült munkáikkal. 

Jelentkezési határidő:  2022. június 1. 

Információ: Villányi Éva +36 30 3737 109,  

muvhaz@balatongyorok.hu  

 

Strandkártyák kiadásának rendje 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdonosokat, 

hogy a strandkártyák érvényesítési és igénylési rendje az 

alábbi:  

A strandkártyák regisztrációs díja: 

• balatongyöröki lakosok esetében első ízben történő kiál-

lításkor 1000 Ft/strandkártya, majd a tárgyévben min-

den további kiállítás esetén (pl. ha elveszik a kártya)  

2000 Ft/strandkártya,  

• nyaraló-és ingatlantulajdonosok esetében felnőtteknek 

10.000 Ft/strandkártya, gyermekeknek 5.000 Ft/

strandkártya, majd a tárgyévben minden további kiál-

lítás esetén 2.000 Ft/strandkártya. 

Az ingyenes belépésre jogosult állandó és a szezonjegyre 

jogosult üdülőingatlan tulajdonnal rendelkezők továbbra is 

maximálisan 5 hozzátartozói szezonjegyet igényelhetnek 

név szerint megnevezett, a Polgári Törvénykönyv szerinti 

közeli hozzátartozóik részére. Az érvényesítéshez szükséges 

a lakcímkártya és személyi igazolvány bemutatása.  

Az előző években kiváltott strandkártyák érvényesítése. 

A strand főpénztáránál az első belépés alkalmával érvénye-

síthetők. Az érvényesítés akkor lesz sikeres, ha a kártyatulaj-

donosnak nincs helyi adótartozása (ellenőrzése hivatalból 

megtörténik) és a strandpénztárnál a regisztrációs díjat/

szezonjegy megfizeti.  

Új kártya igénylésére elsődlegese elektronikus úton van 

lehetőség. 

Az igényléshez 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, 

illetve lakcímkártya másolat, illetve az ingatlan címe és tu-

lajdonos név megküldése szükséges a gazdalko-

das@balatongyorok.hu e-mail címre. Az adóellenőrzés után 

a strandkártyát a megküldött adatok alapján a Hivatal kiállít-

ja, mely a strandpénztárnál a regisztrációs díj/szezonjegy 

megfizetése után vehető át.  

Amennyiben igazolványképet nem küldenek be, úgy nem áll 

módunkban a strandkártyát kiállítani!  

A strandkártyák kiállításával kapcsolatban felvilágosítás 

kérhető: 

Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző a 83/546-

903, gazdalkodas@balatongyorok.hu 

Mikola Mariann pénzügyi ügyintéző: 83/546-904. 

mailto:gazdalkodas@balatongyorok.hu
mailto:gazdalkodas@balatongyorok.hu
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Májustól új eseményekkel vár a Györöki KultúrMorzsázó programsorozat 

A programsorozat keretében útjára indítunk két új rendezvényt. A laza, kávéházi hangulatú beszélgetések irodalomról, kul-

túráról, aktuális kérdésekről ismert művészekkel kb. 1-1,5 óra időtartamban kerülnek megrendezésre, ahol a közönségnek 

is módja van bekapcsolódni a diskurzusba. A beszélgetéseket irodalmi (vers, próza) betétek és vetítések is színesítik. Az 

ART PIKNIK eseményein a művészeti élet szereplőivel, elsősorban költőkkel, írókkal, színészekkel és képzőművészekkel 

beszélgetünk. Első vendégünk Parti Nagy Lajos ( 1953-) költő, drámaíró, fordító lesz május 19-én. Az Én és a hangsze-

rem sorozatban május 26-án Pribojszki Mátyásssal, Magyarország egyik legjobb szájharmonikásával folytatunk zenés 

beszélgetést, amit egyfajta mini koncert is kísér.  
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