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Pályázati forrásból újul meg a
Szépkilátó
Pályázati forrás segítségével újul meg a Szépkilátó, a beruházást a Festetics-örökség programból valósítja meg az
önkormányzat, valamint egy másik, megyén átnyúló,
veszprémi projekt is részét képezi a fejlesztéseknek.
A kilátópont körül zajló beruházásra az önkormányzat a
Festetics-projektben 63 millió forintot kapott. A Magyar
Turisztikai Ügynökség vezette konzorciumban Balatongyörök, Gyenesdiás, Keszthely és Hévíz szerepel. A program célja a komplex turisztikai fejlesztés, a projekt arról
szól, hogy a kevésbé ismert, de Festeticsekhez kapcsolódó
turisztikai célpontokat felfűzze és egységes kínálatként
jelenítse meg.
A Festetics–programból kilenc helyszínen fejlesztik a turisztikai attrakciókat, ezek egyik pontja a balatongyöröki
Szépkilátó, ahová egykor Festetics Tasziló herceg felesége,
Lady Mary Hamilton is rendszeresen kikocsizott, innen
gyönyörködve az előtte feltáruló panorámában. A méltán
népszerű kirándulóhelyet a becslések szerint évente akár
200 ezren is felkeresik. Egyre többen állnak meg autóval,
hiszen a 71-es út mellett ez egy könnyen megközelíthető
helyszín, amire már ráfért egy kis réncfelvarrás. Az önkormányzat célja, hogy kulturált körülményeket biztosítsanak
az idelátogatóknak, és emléket állítsanak Lady Mary Hamiltonnak is egy szobor formájában. A munkálatok során
új mellvéd épül, parkosítás folyik, a parkoló és a kilátópont
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Megjelenik 300 példányban.

között mészkőburkolatot kap a sétány, és a villamos rendszert is felújítják. Az új világítás telepítése során ügyelnek
arra is, hogy alacsonyabb legyen a fényszennyezés.
A Szépkilátó alatt, a kerékpárút mellett pihenőhelyet építenek. Erre ötmillió forint támogatást kapott az önkormányzat egy megyén átnyúló, veszprémi projektből. Az állomáson a balatoni várakat fogják bemutatni.
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KÖNYVAJÁNLÓ
2022-ben is havonta megújuló állománnyal várjuk olvasóinkat a balatongyöröki könyvtárban. Ízelítőül pár
olvasnivaló a legfrissebbek közül!
Fredrik Backman: Győztesek (Björnstad 3.)
Két és fél év telt el azóta az esemény óta Björnstadban, amit mindenki
igyekszik elfelejteni. Ám a bánat és az erőszak beleivódik az emberekbe – hiába szeretjük a boldogan végződő történeteket, tudjuk, hogy
mindegyik nem lehet az. Ezúttal egy hatalmas viharral kezdődik minden… Valaki, aki már régóta távol volt, hazatér. Valaki szerelmes lesz.
Valakit eltemetnek. Valaki az NHL-ről álmodik, más a bosszúról. Valaki gyűlöl, valaki küzd, valaki fegyvert fog. És nem minden szerettünk
éri meg az öregkort.
De mit jelent a család? Mit jelent egy hokiklub? Mit jelent egy város?
Mit vagyunk készek feláldozni azért. hogy mindezt megóvjuk? Erről
mesél Backman a trilógia befejező kötetében.

PROGRAMAJÁNLÓ
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár
Október 14. péntek 10.00 óra

HANGSZERSIMOGATÓ
zenés program kisgyerekeknek
Október 19-ig

13 fotó, 13 történet
Hideg Vera fotókiállítása

Lucinda Riley: Helena titka
Helena több, mint húsz után visszatér Ciprusra a családjával, hogy átvegye örökségét, a Pandóra-házat. A gyönyörű épület és az asszony sok
titkot őriz, amelyeket eddig gondosan elrejtett a családja elől. Fia, Alex
a felnőtté válás minden nehézségével kénytelen szembenézni, miközben
védelmezi szépséges anyját. Hajtja a vágy, hogy megtudja, ki is valójában az apja. Amikor Helena a szigeten összefut élete első szerelmével,
Alexisszel, a találkozás olyan események sorozatát indítja el, amely
alapjaiban rengeti meg a nő múltját és jelenét is. Az asszony és a fia is
tisztában vannak azzal, hogy ha kinyitják Pandóra szelencéjét, onnantól
fogva az életük végérvényesen megváltozik.
Vajon készen állnak rá, hogy ezt megtegyék?

John Hirst: Európa legrövidebb története
Hirst értelmezésében Európa a görög-római klasszikus műveltség, a kereszténység és a germán törzsi kultúra három, merőben eltérő és igencsak szokatlan elegyéből jött létre. Az évszázadok során ez a különös
keverék számos furcsaságot adott a világnak: jámbor lovagokat és harcias pápákat meg folklórt feldolgozó romantikusokat, hogy aztán a 20.
századra mindaz, amit európai értéknek véltünk, alapjaiban rendüljön
meg.
A képekkel, térképekkel és ábrákkal gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötet egészen világos, szellemes és gondolatébresztő összefoglalás
földrészünkről és így egy példátlan civilizációról.

Október 19. szerda 18.00 óra

ÉN ÉS A HANGSZEREM
Zenés beszélgetés Varga Endre
fuvolaművésszel, mindez sok élőzenével
Október 22. szombat

BECEHEGYI BORTÚRA
A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület
szervezésében.
Október 23. vasárnap 11.00 óra

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS,
GYERTYAGYÚJTÁS a temetőben
Október 26. szerda 18.00 óra

Tudod mit nézel?
A 20. század második felének művészete.
Előadó: Kardos Laura, művészettörténész
November 3. csütörtök 17.00 óra
FILMKLUB: Romlott oktatás
amerikai film, 103 perc, 2019
November 5. szombat 15-17 óra

Varázshangok Családi Játszóház
Logikai, ügyességi, fejlesztő és társasjátékok
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Tájékoztatás a Képviselő-testület döntéseiről
A Képviselő-testület 2022. augusztus 12-én
rendkívüli, szeptember 22-én pedig soros
ülést tartott.
Az augusztus 12-ei rendkívüli ülésén a képviselő-testület a település közvilágítási rendszerének korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította,
és kihirdette a nyertes pályázót, az Enerin
ESCO Energetikai Kft-t.
A „mini bölcsőde és óvoda építése” közbeszerzési eljárás megindításáról döntött,
amelyhez szükséges volt a 2022. évi közbeszerzési terv módosítása, bíráló bizottság választása, valamint az ajánlati felhívás jóváhagyása.
Az építőanyag árak jelentős mértékű növekedése miatt a Szilváskerti és a Vadrózsa utca
útburkolatfelújítására elnyert pályázati
összeg saját forrás kiegészítéséről döntött,
hogy a kivitelezési munkálatok megvalósíthatók legyenek.
Vis maior forrás igényléséről döntött a Felsőcsetény köz és az 1902 hrsz-ú önkormányzati utak helyreállítására.

A Zala Megyei Közgyűlés elnöke megkeresésére a testület kinyilvánította a „ZALA
megye SZJVE-JAVA” című színes kiadványban a település részvételét.
Elfogadta a testület a Szép Balaton Kft.-vel a
Szépkilátói strand használatára vonatkozó
bérletekre előkészített megállapodás tervezetet.
Szeptember 22-ei ülésén a képviselő-testület
lakossági kezdeményezre tárgyalta Raksányi
Gellértről utca elnevezését. A benyújtott
petícióban ajánlott Zsák utca helyett egy arra
érdemesebb, a Bucsy József utcával párhuzamos, még el nem nevezett utcát jelölte ki a
művész úr nevének viselésére. Az utcanév
felavatására várhatóan 2023. májusában kerül
sor.
Elfogadta a 2021. évi közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, melyet a Zala Megyei Rendőrfőkapitány és a Keszthelyi Rendőrkapitány a 2022. évi szezonra vonatkozó
adatokkal személyesen is kiegészítettek.
Elfogadta továbbá a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hivatásos Tűzoltóságának
2021. évi munkájáról szóló beszámolót is.

Elfogadta a 2022. évi költségvetés második módosítását.
Bevételek:
A költségvetési kiemelt előirányzatok részletesen:
Önkormányzatok működési támogatásai:
37.425.975 Ft
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok
11.151.800 Ft
Települési kulturális feladatok
3.149.099 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
13.289.753 Ft
Egyéb működési célú támogatás, egyéb támogatás
19.040.618 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázatok)
191.031.266 Ft
Közhatalmi bevételek
162.000.000 Ft
Működési bevételek
145.800.312 Ft
Finanszírozási bevételek
406.889.350 Ft
Személyi juttatások
88.891.705 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 13.709.192 Ft
Dologi kiadások
202.198.802 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
400.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások
118.063.476 Ft
Tartalékok
43.681.597 Ft
Beruházások
2.757.750 Ft
Felújítások
502.520.000 Ft
Finanszírozási kiadások
2.069.075 Ft
Módosította a testület a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzatát, amely alapján az egy főre jutó jövedelemhatárt megemelte, tekintettel a minimálbérek emelkedésére. Az idei
évben szintén csatlakozik az önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2023.
évi fordulójához. Az erről szóló döntésében 25.000 Ft/fő/hó összegre
emelte az ösztöndíjat.
Szerződés aláírásáról döntött a testület a gyepmesteri feladatok ellátására a karmacsi székhelyű Elisabeth Állatvédő Egyesülettel.
A több éve elhúzódó 274 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről és értékesítéséről hozott határozatot a testület.
Módosította a szociális étkezést biztosító vállalkozóval kötött szerződést, amelyre a nyersanyagárak többszörösére történő növekedése miatt
volt szükség.
Döntést hozott a Szilváskerti cseretelek kapcsán a telekhatárrendezési
eljárás felfüggesztéséről.
Ugyanezen napon zárt ülés keretében döntött a testület két fellebbezési
ügyben.
A soron következő testületi ülés időpontja 2022. október 20. csütörtök 16 óra, a napirendjei között szerepel a felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló tárgyalása, a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2022. évi szezonértékelése, a vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról és a szintén vonyarcvashegyi székhelyű Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája oktatónevelő munkájáról szóló tájékoztatók, valamint a hivatal 2022. év adózással kapcsolatos feladatairól szóló összefoglaló beszámoló.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - 2023.
Tisztelt Pályázók!
Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2022. (IX.22.) önkormányzati határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. A Bursa Hungarica
pályázati kiírás teljes szövege a
http://
www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica12/
oldalról letölthető, illetve az önkormányzati hivatalban felvilágosítás kérhető.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt - hallgatói jogviszony igazolása, a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolása - érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2022. november 3.
A jövedelemnyilatkozat és Balatongyörök Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló szabályzata a www.balatongyorok.hu/
onkormanyzat weboldalról letölthető.

Szakkörök
Az alábbi— NMI által támogatott –szakkörökre várjuk az
érdeklődők jelentkezését október 28-ig:

BÚTORFESTÉS, KOSÁRFONÁS, MÉZESKALÁCS
KÉSZÍTÉS, GYERTYAMÁRTÁS
A szakkörök novemberben indulnak általában
5-5 fővel.
Információ:

06 83/546-919, konyvtar@balatongyorok.hu
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álltunk a településre érkezők szolgálatába: egész évben nyitva tartó Tourinform irodánk a Kossuth L. u. 64.
szám alatt minden hétköznap 8 és 16
óra között, szombaton pedig 8 és 13
óra között várta a látogatókat. Június
12-től pedig a strandfogadóépületében
működő Info-pontunk is kinyitott
minden nap 10 és 18 óra között. Mindegyik irodában széles prospektus kínálattal, térképekkel, turisztikai kiadványokkal vártuk a vendégeket.

Beszámoló a 2022-es nyári szezonról
Júliusban az egy évvel korábbinál 16,9
százalékkal több, 1,319 millió vendég
14,6 százalékkal több, 3,758 millió
éjszakára szállt meg a magyarországi
szálláshelyeken. Júliusban 122,2 százalékkal több külföldi vendég 118,0
százalékkal több éjszakát töltött el a
kereskedelmi szálláshelyeken, míg a
belföldi vendégek száma – elsősorban
a tavalyi magas bázis következtében –
8,9 százalékkal, a vendégéjszakák száma 10,0 százalékkal elmaradt az egy
évvel korábbitól – derül ki a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) nemrég
közzétett adataiból.
A belföldi vendégszám 827 ezer, az
eltöltött vendégéjszakáké 2,384 millió
volt. Az éjszakák 58 százalékát szállodákban töltötték el, ám ez 8,9 százalékkal elmaradt a tavaly júliusitól. A
panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 19,4, illetve 3,1 százalékkal mérséklődött a tavaly júliusihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régiók a Balaton és a BudapestKözép-Duna-vidék voltak, ahol a belföldivendég-éjszakák 38, illetve 12
százalékát regisztrálták.

Széchenyi Pihenőkártyával a kereskedelmi szálláshelyeken 34,9 százalékkal
kevesebbet, 6,035 milliárd forintot
fizettek a kártyatulajdonosok. Az év
első hét hónapjában viszont 15,3 százalékkal többet 18,567 milliárd forintot váltottak be a Széchenyikártyákról.
A Magyar Turisztikai Ügynökség statisztikái alapján is több volt a belföldi
turista idén a Balatoni térségben,
mint az előző években, akik a magán
szálláshelyeket választották inkább
a szállodákkal szemben. Balatongyörök tekintetében, a nyári vendégforgalom kimutatásból kiderült, hogy a tavalyi
statisztikákhoz
viszonyítva
nagyjából fele annyi turista kereste
fel személyesen az irodánkat, (4810
fő) közülük meglepő, hogy a külföldiek aránya viszont azonos a tavalyihoz,
hiszen ez az arány majdnem 30% volt.
Elsősorban idén is a németek, osztrákok, csehek és lengyelek voltak többségben, azonban meglepő módon belgák, franciák, angolok, hollandok és
svédek is meglátogatták az irodákat.
Az idei nyáron ismét két helyszínen

Az ajándéktárgyak értékesítése
2022-ben töretlen népszerűségnek örvend, főleg mivel tavasszal kicsit szélesítettük a repertoárunkat. A logózott
pólók közül most is a Vintage kollekció volt népszerűbb, a Balatongyörök
logós pólókkal együtt összesen több
mint 170 pólót adtunk el a nyáron. Az
új Vintage trikók és pulóverek is szépen fogytak, de ez utóbbiak talán majd
a hűvösebb időben mennek majd jobban.
Az egyedi gravírozott, fa alapú hűtőmágnesekből minden évben rendelünk,
idén nyáron teljesen kifogytunk a
készletből, így augusztusban újabb
150 darabot rendeltünk egy kicsit
megújítva a régebbi kinézetüket.
Mindezek mellett a vízhatlan táskák, a
strandtáskák és a bevásárló táskák is
hasznos befektetésnek bizonyultak. A
legnagyobb örömmel a vendégek a
logózott törölközőket vitték, melyeket
egyforma színekben 2 méretben rendeltünk. Biztosan fogunk még beruházni azokra a termékekre, melyek
hamar elfogytak az idei szezonban.
Nagyon népszerű volt idén is a már
korábbi években létrehozott Kajla
útlevél, a magyar Várakat bemutató
kiadvány és az új Kajla túraútvonalakat és a veszprémi látnivalókat bemutató kisfüzet. Rengeteg kisiskolás kereste fel a tourinform irodákat pecsétért és a foglalkoztató füzetekért.
A West-Balaton kártya statisztika is
kimutatja, hogy nagyon népszerű a
vendégek körében ez a kedvezményes
lehetőség. Június 1 és augusztus 31
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közt majdnem ezerszer állítottunk ki,
és több mint 3500 turista használta a
kártyát. A vendégek átlagosan 6 éjszakát töltöttek el Balatongyörök valamelyik szálláshelyén, és több mint 20.000
vendégéjszakát generáltak a településnek. Annak ellenére is népszerű volt
ez a rendszer, hogy július 1-én megszüntették a napi strandbelépőre szóló
kedvezményt, és a 3 napos, illetve a 7
napos belépőre volt érvényes csak a
kedvezmény.
A kerékpárkölcsönzés idén nyáron is
elősegítette az egyesület bevételeinek
növekedését. A Magyar Falu pályázattal sikerült 4 db elektromos kerékpárt, 4 db sima felnőtt kerékpárt, 2
gyermekülést és egy gyermek vontatót vásárolnunk. Ezeknek is köszönhető, hogy a költségvetésben meghatározott (remélt) bevételt idén is sikeresen elértük. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy az elektromos kerékpárokat
már nem kellett külsős cégtől bérelnünk, így az ebből származó bevétel is
az egyesület kasszájában maradt.

A programok tekintetében egy újítással kezdtünk, május végén gyermeknapot tartottunk a Jüngling Zoltán
Közösségi Ház udvarán, mely nagyon
népszerűnek bizonyult a borongós idő
ellenére is. Ezután a szokásos Nyitott
Pincék Napja következett júniusban,
melyre egy Leader pályázatot adtunk

be, és sikeresen el is számoltuk az első
mérföldkövet az idei eseménnyel. Idén
11 helyszín állt a borozni vágyók rendelkezésére, a dottó, a délutáni gyerekműsor és az esti buli megfűszerezte
kicsit a rendezvény hangulatát.
A település többi nyári programjával
kapcsolatban elmondható, hogy szép
számmal érkeztek turisták célzottan
az eseményekre, ez abban is megnyilvánul, hogy rengeteg szálláskereső
üzenetet küldtünk ki az egyesület tagjainak, melyek egytől egyig sikeres
foglaláshoz vezettek.
A tagságunk az elmúlt időszakban sokféle változáson esett át, de elmondhatjuk, hogy jelenleg pozitív a mérleg,
még szezon közben és érkeztek új
belépő tagok, akikkel egész évben
közösen dolgozunk a profi weboldal
megjelenés és a gördülékeny közös
munka elérésében.
Az online felületeken mindig naprakészen közöltük az aktuális programokkal és a település életével kapcsolatos
információkat. A modern weboldal és
a közösségi média felületek nagy segítségünkre vannak a gyors információ
terjesztéssel kapcsolatban. Instagram
oldalunkon mára már 1479 követő van
jelen, Facebook profilunkat pedig
3970 követő figyeli minden nap.
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ben is aktualizáltuk a neten a céges
adatokat, valamint a modern online
változásokra is naprakészen reagáltunk. A jövőben komplett weboldal
fejlesztés és képi megjelenés változások fognak történni amennyiben anyagi forrásaink engedik.
A 2022-es tervek között szerepelt több
kiadvány frissítése, illetve a már
megszokott éves rendezvénynaptár,
falinaptár és az Infomap kiadvány újra
nyomtatása. A népszerű Infomap kiadványunk, melyben részletesen bemutatjuk Balatongyörök és a környékének látnivalóit, programlehetőségeit
megújult külsővel, még részletesebb
információkkal segíti a turistákat. A
2023 évre pedig már összekészítettük a
közkedvelt falinaptárat, amit a vendégeink remélhetőleg már november végén elérhetnek a tourinform irodában.
A jövő évre újra szeretnénk megszerkeszteni a régóta halogatott Invitatív
A4-es kiadványt, melyben a települést
népszerűsítjük 3 nyelven.
A sikeres szezon után már csak a jó
időben és az egészségben bízunk, hogy
megtarthassuk az októberi Becehegyi
bortúrát és a decemberi Adventi Forgatagot, melyre évek óta nem volt alkalmunk.
Balatongyöröki Turisztikai Egyesület

A Bábelhal-lal közösen pedig a háttér-

MAMMOGRÁFIAI VIZSGÁLAT
Tájékoztatjuk a szervezett mammográfiai vizsgálatra
2022. november 4. pénteki napra behívót kapott hölgyeket, hogy Balatongyörök Község Önkormányzata
igény esetén busszal csoportos, térítésmentes beutazást biztosít a szűrés helyszínére - Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
Aki a szűrőállomástól meghívó levelet kapott, 2022.
október 21. napjáig az Önkormányzati hivatal 83/546
-906, 83/546-900 telefonszámain, e-mail-ben az igazgatas@balatongyorok.hu címen jelezheti a szűrővizsgálatra való csoportos utazáson való részvételi
szándékát.
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Pályázati támogatásnak köszönhetően környezetbarát járművel bővült a községgondokság gépjármű parkja
Balatongyörök Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Balaton Fejlesztési Tanács
által meghirdetett 2021. évi Településfejlesztési
beruházások támogatása c. felhívásra. A
„Környezettudatos elektromos jármű beszerzése
Balatongyörökön”
c.
projekt
összköltsége
12.591.568 Ft volt, melyből a támogatás 55-ot, azaz 6.956.753 Ft-ot tesz ki.
A projekt keretében beszerzésre került egy Goupil
G4 típusú elektromos kisteherautó. A gépjármű
alapfelszereltségén kívüli jellemzők: 2.100 mm x
1.200 mm-es billenő plató lehajtható, rácsos felépítménnyel, vonóhorog utánfutó-aljzat, 9,2 kWhs litium akkumulátor.
Eddig egy Mazda típusú billenős gépjárművel történt a strandon és a faluban a szemétösszegyűjtés,
zöldterület-gondozás, de ez a gépjármű olyan állapotban volt, hogy selejtezésre szorult. Az eddig használt gépjármű amortizációs idején túl, magas karbantartási költséggel volt csak üzemben tartható, mindamellett kevéssé környezetbarát.
A projekt megvalósításával a pályázati kiírásban foglalt célok teljesültek, hiszen olyan új gépjárművet vásárolt meg az
önkormányzat, amellyel a parkmunkás dolgozók a közterületeket tudják karbantartani, megoldani a szemétszállítást.
Balatongyörök Község Önkormányzatának költségvetésében meghatározó az idegenforgalomból származó bevétel. Balatongyörök belső úthálózatának a hossza meghaladja a 35 km-t, a településen halad át a balatoni bringakörút is. Önkormányzatunk közigazgatási területe - 37 km2 - a lakosság számához képest relatíve nagy. A közterületek, közparkok és
strandok csaknem 24 ha területen helyezkednek el. A gépjármű komoly segítséget jelent a zöldfelületek gondozásában, a
szemétösszegyűjtésben és az ápolt településkép biztosításában. A közterületek, strandok karbantartásához különösen indokolt volt az elektromos autó beszerzése, ugyanis a gépjármű használatával nem szennyezzük a közvetlen környezetet,
nincs káros anyag kibocsátás. Különösen fontos ez a strand esetében, ahol amennyiben sok a látogató, a szemét összegyűjtést napközben is el kell végezni. Az autó által ellátott feladat jellege alapján is maximálisan indokolt volt az elektromos jármű beszerzése, ugyanis rövid utak, gyakori megállásokkal kell számolnunk a gépjármű használata során a
szemétösszegyűjtés, zöld-terület karbantartás miatt.

Az elektromos gépjármű használatának további előnye, hogy kisebbek a fenntartási költségek egy robbanó motoros járműhöz képest, illetve a kiválasztott, bevált és megbízható modell garantálja, hogy a fenntartási időszakon túl is használni
tudjuk a megvásárolt eszközt. Pályázatunk benyújtásának időpontja óta az üzemanyag ellátásban is voltak már fennakadások, így egy esetleges benzin vagy gázolaj hiány esetében is el tudjuk látni a Községben a szemétszállítási, karbantartási feladatokat.
A projekt címe:
Környezettudatos elektromos jármű beszerzése Balatongyörökön
Projekt összköltsége:
12.591.568 Ft
Támogatási összeg:
6.956.753
Kedvezményezett szervezet megnevezése:
Balatongyörök Község Önkormányzata

Balatongyöröki Hírlevél
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Október 31-ig lehet igényelni a szociális tűzifát
Idén is lehet igényelni szociális tűzifát
Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II.
17.) önkormányzati rendelete alapján,
mely a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szól.
A rendelet célja, hogy Balatongyörök
Község közigazgatási területén élők
részére a fűtési idényben támogatást
nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra. Meghatározza az egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés, és az
odaítélés rendjét.
A rendelet hatálya kiterjed Balatongyörök Község közigazgatási területén
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen tartózkodnak.
A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmakra, valamint a jövedelemszámítás
szabályaira a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A rendeletben használt gyermek fogalmára a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 5. § a) pontjának rendelkezését kell alkalmazni.

sult (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeresen kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesül),
vagy

A tüzelőanyag támogatásban részesülő
személy a tüzelőanyagot nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.

d) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy

Támogatás igénylésének menete

e) 3 vagy annál több gyermeket nevel,
vagy

A tűzifa juttatás megállapítása iránti
kérelmeket e rendelet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell az e rendelet 2.
melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló
igazolást, vagy azok másolatát.

f) halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, vagy
g) közgyógyellátásra jogosult, vagy
h) ápolási díjra jogosult, vagy
i) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
j) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300
%-át, egyedül élő esetén 400 %-át
nem haladja meg.

A fenti mellékletek letölthetők az
alábbi
weboldalról:
onkormanyzat.balatongyorok.hu vagy kérhetők
az önkormányzati hivatalban.

A kérelmek elbírálása a polgármester
hatáskörébe tartozik.

A kérelmeket tárgyév október 31.
napjáig lehet a Vonyarcvashegyi
Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségénél benyújtani.

A juttatott tűzifa mennyiségét a polgármester a beérkezett kérelmek alapján dönti el úgy, hogy az egy családnak adható támogatás mértéke az
5 m³ tűzifát nem haladhatja meg.

A kérelmek elbírálására jogosult a
támogatásról legkésőbb tárgyév december 15. napjáig határozattal
dönt.

A tűzifa támogatás megítélésénél az
elsődleges szempont az előzőekben
leírt minél több feltétel megléte, majd
a lakóingatlanban élő családok egy
főre eső jövedelme.

A döntést követő 20 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A támogatás feltétele
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – ellenszolgáltatás nélkül – tűzifát biztosít
annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult,
vagy
b) időskorúak járadékéra jogosult,
vagy
c) tekintet nélkül annak természetbeni
vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogo-

Nem jogosult szociális célú tűzifa
támogatásra – függetlenül az előző
pontokban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos
és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában,
mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki
sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás kizárólagos forrása az
Önkormányzat számára megállapított
vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított
önrész. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a meghatározott
feltételeknek
megfelelnek-e
és
a meghatározott határidőre érkeztek-e
– el kell utasítani.
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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
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Istentisztelet
Református istentiszteletünkre
október 30-án, vasárnap várjuk a testvéreket 16-órai kezdettel a Sóvárba (Balatongyörök, Petőfi u. 1.) Következő
alkalom november 27-én lesz.

Ruhagyűjtés

Szent Mihály-napi sütivásár
Szeptember végén a mindenki által várt házi sütemények
vására ismét sok érdeklődőt vonzott. A sokféle ízben és
formában tálalt édességek előtt sorban álltak a vásárlók,
akik adomány ellenében jutottak hozzá a finomságokhoz.
Az óvodai szülők közössége által szervezett jótékonysági
esemény ezúttal is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Október 10-15. között Balatongyörökön a Sóvárban
(Petőfi u. 1.).A gyermekruhák a megszokott módon – a
Családsegítőn keresztül – kerülnek a gyerekekhez, míg
a felnőtt ruhákat a gyenesdiási székhelyű Egész Évben
Adni Jó Alapítványnak továbbítjuk. A tiszta, és még
mások számára is használható ruhákat, játékokat, cipőket október 10-15. között naponta, nyitott kapu mellett
lehet lerakni a Sóvár (Petőfi u. 1.) fedett tornácán.
Szükség esetén információ, segítség a 20 327 23 82-es
számon kérhető.

Balatongyöröki Hírlevél
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LOMTALANÍTÁS OKTÓBER 18-ÁN
Tájékoztatjuk a Tisztelt balatongyöröki ingatlantulajdonosokat, hogy a 2022. évi lomtalanítás időpontja: 2022. október
18. kedd. A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomhulladékokat kizárólag a település Mogyorós utcai hulladékátrakójába kihelyezett konténerekbe lehet elhelyezni.
október 15-én, 17-én, 18-án 8.00-12.00 óra között *a jogosultság előzetes igazolását követően.
(*A lomtalanítást, csak a balatongyöröki ingatlanjaikra érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező balatongyöröki ingatlantulajdonosok vehetik igénybe, az utolsó befizetett szemétszállítási csekk felmutatásával.)
A lomtalanítás során az elektronikai hulladékok, a fém hulladékok, és a nagy darabos hulladékok elkülönítve kerülnek gyűjtésre.
A nagy darabos konténerbe maximum 10 kg/fő súlyban
kizárólag az alábbi hulladékok helyezhetők, amelynek elszállításáról a Zalaispa Zrt. gondoskodik.
• bútor, berendezési tárgyak, eszközök (ülőgarnitúra,

polc, szekrény, asztal, szék, fogas)
• hordó, kerti garnitúra, szőnyeg
• nagyobb játék
• évi egyszer maximum 4 db/porta gumiabroncs
(személyautó)

A lomtalanítás során a konténerekbe az alábbi hulladékok NEM helyezhetők el:
• háztartásokban naponta képződő hulladék

(kommunális hulladék. gyűjtőedényben elhelyezhető
vegyes kommunális hulladék)
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység kö-

vetkeztében keletkezett hulladék
• gazdálkodószervezetek által kihelyezett hulladék
• veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz,

vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.)
A KONTÉNEREKBE HULLADÉKOT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK NEM HELYEZNEK EL.

Fémhulladékgyűjtés

• építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablaküve-

get tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot, lapátos áru:
homok, cement, mészhidrát stb.)
• autóbontási hulladék, gépjárműroncs
• ruhanemű
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola Szülői Munkaközössége idén is megszervezi a
fémhulladékgyűjtést.
Amennyiben Ön is szeretné támogatni iskolás
gyermekeinket, úgy kérjük, hogy a fémhulladékot
ne az utcára helyezze ki!
Gépkocsival október 22-én (szombat) 9-14 óráig az
iskola udvarára (megközelíthető a Virág Benedek
utca felől) szíveskedjék szállítani a fémhulladékot!
Ha nem megoldható a szállítás kérjük, hívja a következő telefonszámokat:

30/9748214, 70/6082033, 30/8253260
Támogatását előre is köszönjük!
Az Eötvös Károly Általános Iskola Szülői Munkaközössége

• állattetem
• szénpor, hamu, föld
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag hulla-

dék
Amennyiben Ön mozgásában korlátozott, idős, egyedül
élő személy, és a szállítást nem tudja megoldani, úgy a
kerítésén belül elhelyezett lomot az Önkormányzat 2022.
október 18-án 8.00-12.00 között előre leegyeztetett időpontban, kérelem benyújtása esetén elszállítja. A kérelem
nyomtatvány az Önkormányzat Hivatalában kérhető, leadási
határideje: 2022. október 14. 13.30 óra.
A kérelmet leadhatja személyesen az önkormányzati hivatalban (Kossuth u. 29.), vagy elküldheti e-mail-ben
a kozgazda@balatongyorok.hu címre. Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a konténeres lomtalanítás sikere
érdekében a fenti előírásokat szíveskedjenek maradéktalanul
betartani.
VIGYÁZZUNK BALATONGYÖRÖK TISZTA, RENDEZETT KÖRNYEZETÉRE!
Köszönjük együttműködésüket!
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Zöldhulladékok kezelése
Manapság is sokan gondolják úgy, hogy a kertben összegyűlt avar, zöldhulladék feldolgozásának legjobb módja az égetés. Az avarégetés azonban 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 aromás szénhidrogénekből szabadul fel sok. Ezek a
káros anyagok húsz perc alatt bejutnak a véráramba, 24 óra alatt lerakódnak a gyulladt érfalakon, vérrögképződést
okoznak, így növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
A zöldhulladék legjobb felhasználási módja a komposztálás. A komposztálás során az elhalt növényi részek elsősorban talajjá alakulnak át, és ezzel a föld humusztartalma növekszik.
Ha mégsem tudunk komposztálni, a zöld hulladékot (csak fűnyesedéket, lombot, valamint lágyszárú növényzetet –
fásszárú növényzetet , valamint fenyőt és tuját nem!) a Mogyorós utcai hulladékátrakó telepen az alábbiak szerint leadhatják:
• Balatongyöröki ingatlantulajdonosok számára térítésmentes (lakcímkártyával vagy közüzemi számlával igazolni kell

a balatongyöröki érdekeltséget).
• Másoknak térítés ellenében: zsákonként 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 cserszegtomaji zöldhulladék lerakóban lehet elhelyezni.
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Megelevenedett a múlt

Id. Császár György és ifj. Császár György

Ritkán nyílik lehetősége az embernek, hogy mozgóképen láthassa viszont dédszüleit. Most akár ez is
megtörténhetett, ha valaki részt vett a Bertha Bulcsu
Művelődési Házban szervezett eseményen, ahol györöki nyaralótulajdonosoknak köszönhetően az egykor
Becehegyen villával rendelkező, keszthelyi Castelli
Árpád mérnök 1943-ban készül, majd nemrégiben
digitalizált filmfelvétele a becehegyi vasúti megálló
építéséről levetítésre került. A Császár család rokonságban áll Castelli Árpáddal, így került a tulajdonukba a film. A felvételeken a falu életében egykor fontos
szerepet betöltő személyek is megelevenednek, így
láthatjuk többek közt a település akkori jegyzőjét,
Takács Józsefet, a megállóhely számára ingyenesen
földterületet biztosító Kozlovszky István földbirtokost, vagy magát a felvételt kiötlő és rendező Castelli
Árpádot is. Köszönet a Császár családnak, hogy ezt a
helytörténeti szempontból értékes kincset megosztotta
velünk, és Dr. Müller Róbert nyugalmazott múzeum
igazgatónak, aki Castelli Árpádról tartott előadást a
vetítést megelőzően.

Balatongyöröki Hírlevél
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Több mint hatvan kisebb-nagyobb rendezvény
a kultúra számtalan területéről — ez jellemezte
a Györöki KultúrMorzsázót, melyet a a nyertes
Pajta Program pályázatunknak köszönhetően
szervezhettünk meg.
A márciustól október végéig tartó rendezvénysorozatot izgatottan vártuk, mivel több olyan
dologba is belefogtunk, amit előtte még nem
csináltunk. Ilyen volt például a különböző ismert művészekkel – írókkal, költőkkel, képzőművészekkel, színészekkel – való beszélgetés,
az Art Piknik keretében, ahol vendégünk volt
az országosan ismert Parti Nagy Lajos költő,
Koltai Róbert a színészlegenda, a felvidéki regényíró Bíró Szabolcs, a mindenki által ismert

Alapi István gitáros

Lassan a végéhez közeledik a Pajta program
színész Kautzky Armand, a Keszthelyen élő
Cséby Géza irodalomtörténész és költő, valamint a műemléki kutatással foglalkozó mérnök,
Vajda József.
Az Én és a hangszerem névre keresztelt zenés
beszélgetések során pedig olyan neves zenészek voltak a vendégeink, mint Fekete-Kovács
Kornél, Magyarország egyik legjobb jazztrombitása, Alapi István gitáros-zeneszerző, aki
amellett, hogy az EDDA méltán népszerű gitárosa, több műfajban alkotó, saját jogán is ismert és elismert zenész , zeneszerző, a népszerű bluesmuzsikus Pribojszki Mátyás, a Roy és
Ádámból is ismert sokoldalú gitároszeneszerző Nagy Ádám, a legendás jazzgitáros
László Attila. Ezt a sorozatot a györöki jazzFiesta „atyjával”, Varga Endre fuvolaművésszel
zárjuk október 19-én. A programok a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program támogatásával kerültek megrendezésre.

Próbál a kórus

Könnyen érthető jazz előadás

Bíró Szabolcs regényíró

