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A karácsony talán az év legszebb ünnepe. S talán a legfontosabb:
mindannyiunké. Sokan sokféleképpen viszonyulunk hozzá. Az adventi időszak készülődése a négy hét alatt segít lecsendesíteni a lelkünket, segít abban, hogy felkészülhessünk a karácsony csodájára,
hogy átgondoljuk, mi és ki az igazán fontos az életünkben.
Sokan csak ilyenkor tudnak találkozni egész évben nem látott szeretteikkel, rokonaikkal, hogy meghitt családi körben töltsék az ünnepet. És sajnos sokan vannak, akik magányosan, egyedül töltik a karácsonyt. Többen vannak, akiknek nem kerül ünnepi menü, finom
vacsora az asztalukra, nem telik a gyerekeknek ajándékokra. Gondoljunk ilyenkor a szükséget szenvedőkre, és erőnkhöz képest próbáljunk meg segíteni. Akár adakozással, akár azzal, hogy odafigyelünk egymásra, akár egy kedves mosollyal az ünnepi rohanásban.
Egyre rövidülnek a nappalok, és lassan elérkezünk a leghosszabb
éjszakáig. De a fény mindig legyőzi a sötétséget, és a szeretet mindig diadalmaskodik!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek boldog és szeretetben gazdag karácsonyt!
Biró Róbert, polgármester

Adventi gyertyagyújtás
December 7-én, az Adventi Forgatag
szombati napján gyújtották meg a közös
térségi koszorún a négy település polgármesterei a második gyertyát. A harmadik
gyertya fényei Gyenesdiáson lobbantak
fel december 14-én. Szeretettel várunk
mindenkit a 4. adventi gyertya meggyújtására VÁLLUSON december 22én, vasárnap 15.30 órakor!
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PROGRAMAJÁNLÓ
December 19. csütörtök 17 óra

FALUKARÁCSONY
Ünnepi műsorral, foralt

Emlékezetes pillanatok a 12. Adventi forgatagon
December 6-7. között 12. alkalommal került megrendezésre a Turisztikai Egyesület által szervezett Balatongyöröki Adventi Forgatag. A
rendezvény helyszíne ismét Balatongyörök dísztere volt, ahol kézműves vásár, gasztroplacc, Mikulásház, kreatív műhely és a színpadon karácsonyi dallamok varázsoltak hamisítatlan ünnepi hangulatot
a nagyérdemű számára.
December 6-án a gyerekek a Mikulással is találkozhattak, aki minden
jelenlevő gyerkőcöt megajándékozott. A program két napja alatt számos emlékezetes pillanatban lehetett részre a közönségnek, nagy
sikert aratott Szabó Siklódi Lia angyalhangja, a Boombatucada dobzenekar fergeteges fellépése, a
Csány-Szendrey AMI angyalkórusa
és az esti koncertek hangulata is.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden segítőnek és támoga-

tónak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: külön köszönet
Bungardt Peternek és a Keszthely
Tourist-nak a tombola fődíjainak
felajánlásáért, Raposa Jánosnak,
hogy a helyszínt ismét a rendelkezésünkre bocsátotta, az Önkormányzat dolgozóinak a dísztér ünnepi díszbe való öltöztetéséért, Janov Mariannak és Szeglet Lászlónak a forralt bor elkészítésében
nyújtott segítségükért, Leitner Csillának a tombolaárusításban nyújtott
kiváló teljesítményéért, Mikola
Gyulának és Gosztola Attilának a
Betlehem elkészítéséért, a Polgárőrségnek a helyszín őrzéséért, és
nem utolsó sorban a Mikulásnak,
aki már hosszú évek óta ellátogat
az Adventi forgatagra a gyerekekhez.
Balatongyöröki Turisztikai
Egyesület

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.

2020. január 1. szerda 14 óra

TÁRSAS-KÖR
Pezsgős újévi túra
Találkozó a Kisfaludy utca
sarkánál. Pezsgőt mindenki hozzon magával!
2020. január 16. csütörtök 17 óra

TÁRSAS-KÖR
Nemzetünk nagyasszonyai:
Gróf Batthyány Lajosné és Gróf
Széchenyi Istvánné
Előadó: Kériné Ódor Orsolya
2020. január 23. csütörtök 17 óra

TÖRTÉNELEM
DIÓHÉJBAN
Trianon és a magyar katonai
repülés stációi
Kositzky Attila nyugalmazott
altábornagy előadása

Bertha Bulcsu Művelődési
Ház és Könyvtár
muvhaz@balatongyorok.hu
83/546-919
Keressen minket a facebookon is
a legfrissebb információkért!
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Ünnepi nyitva tartás a
művelődési házban és
könyvtárban
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a művelődési ház és könyvtár 2019. december 20. és 2020.
január 12. között zárva tart!
Nyitás: 2020. január 13. hétfő 10
óra.

KÖNYVAJÁNLÓ
Budai Lotti: Rizsporos hétköznapok
Hogyan alakította a francia forradalom a divatot? Miért volt tűzveszélyes a
krinolin? Hogyan tudtak a hölgyek legyezőikkel „titkos” üzeneteket küldeni hódolóiknak? Ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdésekre kaphatunk
választ Budai Lotti új könyvében, amely most nem regény, hanem ismeretterjesztő munka. Elsősorban a 18-19. századi hölgyek budoár- és divattitkaira, hétköznapjaira koncentrál, megannyi gyönyörű fotóval, illusztrációval mutatva be a divat és a művészet szépségét. Budai Lotti öt éve elindított Rizsporos hétköznapok című blogját tízezrek olvassák, és a blog Facebook-oldalát több mint 12 000-en követik nap mint nap. Az ott megjelenő
tartalmak kiegészítése és újragondolása ez a gazdagon illusztrált, szemet
gyönyörködtető kiadvány.

2020. januárjától az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései értelmében egy adatfelvételi lapot töltetünk ki regisztrált
olvasóinkkal, illetve az új beiratkozókkal. Az intézmény adatvédelmi tájékoztatóját és használati szabályzatát a kölcsönzőpultnál olvashatják.

Náray Tamás: Zarah álma (Zarah 3. kötet)
Zarah-t felkavaró álmok gyötrik, amelyek ugyan mutatnak egyezést a valósággal, másrészt azonban egy furcsa párhuzamos valóság körvonalazódik ki belőlük… Lewinson tábornok meglepő nyomokra bukkan Andy
halotti bizonyítványának felkutatása során. A főhőssel közösen megindított nyomozás során egy rejtélyes házaspárra bukkannak, akik nem rendelkeznek semmilyen múlttal. Egy vidámnak induló gibraltári hajókiránduláson azonban ennél is váratlanabb események történnek. Ezek pedig olyan
lavinát indítanak el, ami alapjaiban változtatja meg a család életét.
Brian Freeman: Éjszakai madár
Egy sor különös haláleset történik San Franciscóban, Frost Easton nyomozó pedig igyekszik megtalálni köztük az összefüggést. Így kerül a képbe
Francesca Stein pszichiáter, akinek ellentmondásos terápiája segít a pácienseinek törölni a legszörnyűbb emlékeiket – ám épp ezen betegei közül
kerülnek ki az áldozatok. Véletlen lenne? Frost és Frankie együtt fáradoznak a halálesetek felderítésén, de a nyomozás egyre személyesebbé és veszélyesebbe válik az önmagát Éjszakai madárnak nevező gyilkos rejtélyes
üzenetei nyomán. Frankie-nek ki kell töltenie az emlékezetében lévő furcsa üres foltokat, Frostnak pedig szembe kell szállnia egy gyilkossal, aki
ismeri az ő legrosszabb emlékét is.

Sportolj velünk!
Az alábbi sportolási lehetőségek
várnak rád Balatongyörökön. Ne
habozz, használd ki őket!

FELNŐTT AEROBIK
(Nem csak hölgyeknek! ☺)
Január 8-tól szerdánként 19-20
óra között folytatódik a Közösségi Házban – Kossuth u. 64.
A részvétel ingyenes!

PINGPONG
Időpont-egyeztetés alapján a művelődési házban. Keress minket!
muvhaz@balatongyorok.hu,
tel.: 83/546-919
www.facebook..com/
berthabulcsumuvelodesihaz
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Nagy nyári könyvolvasó maraton – eredmények
Még korábban hírt adtunk a nyári könyvolvasó maraton
sikerességéről, azóta az eredményhirdetés is megtörtént. A több, mint száz jelentkezőből végül szeptemberben összesen 69 fő küldte be az olvasmánylistáját. Az
ország minden tájáról, de még a határokon túlról is érkezett lista, a játékosok pedig nagyon örültek a maratonnak, kedves szavakkal köszönték meg ezt a játéklehetőséget. A teljesítések rögzítése és összegzése során igazán tiszteletreméltó adatokat kaptunk: a 69 játékos összesen 641.522 oldalt olvasott el, amely 1.836
könyvet jelentett! Most is a három legtöbbet olvasó
játékost díjaztuk:
Németh Jánosné (Keszthely) 26.706 oldal, 58 könyv
Kondicsné Borbély Szilvia (Veszprém) 25.272 oldal,
72 könyv
Kozák Klaudia (Vác) 22.796 oldal, 44 könyv
Úgy gondolom, hogy a mai rohanó világban, amelyben
mindenki az online térben él, telefont nyomkod és videókat néz, nagyon lelkesítő az a tudat, hogy vannak
olyan elkötelezett olvasók, akik akár a háttérbe is szorítják az internetre/tévére fordított időd azért, hogy olvassanak! Bízom benne, hogy a következő fordulóban
még többen megjelennek majd a maratonon és remélem, a jövőben helyi lakosokat is üdvözölhetünk a csapatban!

valamint a hangoskönyvek és szakácskönyvek kivételével bármilyen könyv beleszámít a teljesítésbe. Szakkönyvek, ismeretterjesztő kötetek is, akár idegen nyelven is lehet olvasni!)
Egy listában (Word-dok., Excell-tábla stb.) kérjük
összeírni az elolvasott könyvek szerzőjét, címét, oldalszámát, valamint kérünk egy kis értékelést is 1-5-ig – 1
= rossz, 5 = nagyon jó – szöveges értékelést is lehet
írni, de nem feltétel! Az elkészült listát e-mailben
(konyvtar@balatongyorok.hu), a játék Facebookoldalára, postán, vagy személyesen kell eljuttatni hozzánk a könyvtárban, 2020. március 16-ig. Természetesen most is lehet duplázni! A megadott bónuszkönyvek közül maximum 5 elolvasása számít duplán! A
legtöbbet olvasók értékes nyereményben részesülnek! :) Sőt! Sorsolunk is a résztvevők között, így
egy szerencsés játékos ajándékkönyvet nyerhet!
Részletek és bónuszlista:
https://www.facebook.com/konyvolvasomaraton/
Jelentkezés:
https://forms.gle/GAD7bzvvDcsM2CFdA
Rógán Edina könyvtáros

Téli könyvolvasó maraton
Szóljon ez a három hónap ismét az olvasásról! Az eddigi maratonokhoz hasonlóan, azonos szabályokkal hirdetjük kis játékunkat, melynek lényege: minél több
könyvet, illetve oldalt elolvasni 2019. december 1. és
2020. február 29. között. (Mangák és képregények,

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

Fentiek a mai legáltalánosabb civilizációs betegségek!
A betegség gyulladásból ered, de vajon van-e
gyulladás vagy rejtett gyulladás az ÖN szervezetében? Hogyan tudhatja meg és milyen megoldás
lehetséges?
Erről tartok előadást 2019. december 21-én szombaton 16 órakor, valamint 2020. január 4-én 16
órakor Balatongyörökön. Tombola is lesz! ☺
Szeretettel várom: KREPSZ ÁGI!

Bejelentkezés: +36 70 70 36117
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A DJP Pont hírei
2020-ban is folytatódnak a digitális ismeretek elsajátítására kiírt képzéseink!

Simándi Józsefnétől búcsúzunk
Hegedűs Judit balettművész 2019. november 13-án, 84 éves korában távozott közülünk egy hirtelen betegség következtében. Pályáját korán kezdte, már 14 éves korában „Az infánsnő születésnapja”
című táncjátékban szerepelt, majd negyedszázadon át – 1950 és
1975 között – volt az Operaház balettkarának megbecsült tagja.
Jutka asszony Simándy József operaénekes gazdag pályafutása
alatt férje fontos támasza és három gyermekük édesanyja volt.
Simándy József 1997-ben bekövetkezett halála után minden idejét
és kiapadhatatlan energiáját a legendás tenor emléke ápolásának
szentelte. A Szegeden 1998-ban alapított Simándy József Énekversenyen évről évre fővédnökként figyelte a fiatal, tehetséges énekeseket. Tevékenyen részt vett a balatongyöröki Simándy Emlékkoncertek szervezésében, valamint a 2017-es országos Simándy100
rendezvénysorozat lebonyolításban.
Balatongyörökön nagyon sokan ismerték és szerették Jutka nénit –
ahogy az ismerősei emlegették –, hiszen már az 1950-es évek óta
nyaranta hosszú hónapokat
töltöttek a Becehegyen álló kis
pincéjüknél, majd a Petőfi utcai házukban.
Kedves és derűs mosolyával
Jutka néni mindenkit elvarázsolt, aki kapcsolatba került
vele, de ha a helyzet azt kívánta, tudott erős és határozott
lenni. Mindnyájunknak hiányozni fog, akik ismertük és
szerettük őt!
Nyugodjék békében!
vé

Korhatár és előképzettség nélkül várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnék az informatikai-, illetve az okoseszközökkel kapcsolatos tudásukat bővíteni! Annak érdekében, hogy minél hasznosabb tanfolyamokat tudjunk indítani,
egy előzetes megbeszélést, tájékoztatót
szeretnék tartani, melynek helyszíne és
időpontja:
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és
Könyvtár
2020. január 14. kedd, 10 óra
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Milyen kikötő épül Balatongyörök határában?
déllyel rendelkező zagytározó, amit
1979-ben létesítettek. A 2004-ben
elfogadott
vízpart-rehabilitációs
terv erre a helyszínre kikötő építési
lehetőséget tüntet fel. 2006-ban pedig Kiss László Tibor polgármester
javaslatára kezdeményezte az önkormányzat ezen a helyszínen
kompkikötőt létesít.
Mi a képviselőtestület álláspontja?

Jelenleg semmilyen!
Egy kikötő megépítéséhez először
tervek kellenek, azután a terveket
alátámasztó hatástanulmányok, ha
ez is megvan, engedélyek a hatóságoktól és a végén megfelelő nagyságú anyagi forrás az építkezéshez.
Ismereteink szerint, jelenleg ezek
közül a feltételek közül több nem
áll rendelkezésre.
Akkor mit tudunk?
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából előkészítő, tervezési munkák folynak a Balaton
egész területére, a tó vízgazdálkodásának, vízhasználatának javítása,
a szükséges infrastrukturális feltételek javítása, a vízminősége védelmének érdekében indítandó komplex program keretében.
A tervezőknek megoldásokat kell
keresniük a Balaton üzemeltetését és fenntartását érintő olyan
kérdésekre is, mint kell-e kotorni
a mederben, ha igen akkor hol, a
kiemelt mederüledéket hová lehet
elhelyezni, milyen technológiával
és milyen eszközparkkal, a vízi-

munkák elvégzéséhez szükséges
hajók, eszközök hol kerüljenek elhelyezésre, a 120 cm-re megemelt
szabályozási szint miatt kialakult
partvédmű problémák kezelése,
kikötők, strandok építési, fenntartási kérdései. A műszaki megoldások
kidolgozásánál a szakmai érvek
mellett a fenntarthatóságot, a természeti értékeket és a helyi emberek
véleményét is figyelembe kell venniük.
Hol ismerhetők meg a tervek?
Az előkészítő tervezési munkák
befejezési határideje 2019. december 20., amely után lakossági fórumok keretében kívánják az érintett
települések lakosait tájékoztatni a
tervezés eredményeiről, a tervezett
beruházásokról.
Miért kerülhetett szóba ez a helyszín?
Vízminőség szempontjából a Balaton nyugati medencéje a legveszélyeztetettebb, hiszen a legtöbb szerves anyag és hordalék itt kerül a
Balatonba. Balatongyörökön van az
egyik működő és üzemelési enge-

Balatongyörök Község Önkormányzata képviselő-testülete elsőként, az 2019. november 5-i rendkívüli ülésén hozott, egyhangú
döntésében utasította el az ipari
kikötő létesítésének tervét, amely
döntést továbbította az illetékes
hatóság felé. A képviselő-testület
döntését mind szakmai szempontokat, mind az itt élő emberek érdekeit szem előtt tartva, mind pedig a
település jövőjét figyelembe véve
hozta meg.
Hogyan tovább?
Az nem kérdés, hogy a Keszthelyiés a Szigligeti-öbölben késlekedés
nélkül el kell indítani a 15 éve
felhagyott mederkotrási munkákat, korszerű és fentartható technológiák alkalmazásával. Az sem
kérdés, hogy szükséges-e a vízépítési és vízgazdálkodási feladatokat
ellátó hajók számára a Balaton nyugati medencéjébe kikötőt építeni,
hanem az, hogy konszenzussal hol
találjuk meg ennek a helyét.
A következő hónapok kérdése az,
hogy tudunk-e érdemi vitát folytatni a Balaton jövőjét meghatározó kérdésekről vagy végleg beleragadunk az iszapba.
Biró Róbert
polgármester
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Az unokáinktól kaptuk kölcsön, ne hagyjuk, hogy tönkretegyék!
„A Balaton nyugati medencéje a tó
legveszélyeztetettebb része mind a
vízen, mind a szárazföldön. A kikötő
és a kőberakó mellett a harmadik
projekt, a zagytér kialakítása lenne
az, amiben még tudnánk is segítséget nyújtani, hiszen több mint tíz
éve nem volt ebben a régióban
iszap kotorva. December 20-ig várható az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megrendelt terv elkészítése, onnantól lehet tudni, hogy
pontosan mi ellen tiltakozunk, addig csak a híradásokból értesülünk
mi is” – tájékoztatott Pali Róbert.

Több mint félezer ember vonult
ki november 16-án, szombaton a
Vonyarcvashegy határában található Szent Mihály dombra, hogy
demonstrálják véleményüket az
ipari kikötőről és kőberakóról,
amit a közelben terveznek megépíteni.
A délután két órára meghirdetett
tüntetésre hosszú, kígyózó sorokban érkeztek az emberek Vonyarcvashegy és Balatongyörök irányából is. A vonyarciak számára gyerekkori emlékek sokasága mellett
rengeteg történet, rege fűződik a
Szent Mihály dombhoz. A hely a
falu történetének egyik kulcsfontosságú eleme, a gyönyörű panoráma
már évszázadokkal ezelőtt is megnyugvást nyújtott a fáradt lelkű
vándoroknak. Nem véletlen tehát,
hogy Vonyarcvashegy újdonsült
polgármestere, Pali Róbert is csatlakozott a demonstrációhoz és zászlajára tűzte a település értékeinek
megőrzését.
A polgármester rámutatott, hogy a
Szent Mihály domb lábához egy
ipari kikötőt létesíteni mind turisztikai, mind ökológiai téren egy merénylet lenne.

A sziklákat szállító kamionok hangja és légszennyezése mellett várhatóan a 71-es forgalma, a jelenleginél is rosszabb lesz. Kiss László,
balatongyöröki önkormányzati képviselő beszédében hangsúlyozta: a
kikötő kérdésében nincs megalkuvás.
„Nem akarunk ipari kikötőt a Szent
Mihály kápolna szomszédságában.
Nem akarunk, mert ezt a merényletet nem szabad megengednünk sem
a Balaton, sem a települések ellen.
Nem tudjuk, ki volt az ötletgazda,
nem tudjuk, milyen egyeztetések
folytak az elmúlt hónapokban a települések vezetőivel, és azt sem tudjuk, hogy a választások előtt a kampányidőszakban miért nem került ez
említésre. Csak sejtjük, hogy itt komoly érdekek mentén rajzolódott ki
az ipari kikötő terve egy olyan kőberakóval kiegészítve, ami végleg
megkeseríti a turisztikai elképzeléseket. A kőszállító kamionokat nem
lehet ráengedni az amúgy is zsúfolt
71-es útra, mert nyáron a közlekedés így is kaotikus állapotban
van” – mondta Kiss László. Hozzáfűzte: „A mi feladatunk, hogy megőrizzük a turisztikai értékeket, a
Balaton vízminőségét, a környezetet, mert ezt a természeti értéket
nem nagyapáink hagyták ránk, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.
Nagy a felelősségünk az utódokkal

szemben a következő évtizedekre,
sőt évszázadokra is”
A tüntetést az „Összefogás Balatongyörök és Vonyarcvashegy között
épülő ipari kikötő ellen” Facebook
csoportot létrehozó Surányi Norbert
szervezte. A főszervező kiemelte, petíciót is kezdeményeztek, amit
eddig mintegy tízezer ember írt alá.
Reményei szerint tevékenységük
eljut a minisztériumig, és sikerül
elérniük, hogy ne valósuljon meg
az ipari kikötő.
„Amennyiben a vízügynek, illetve a
BAHART-nak nem változik az álláspontja, a jövőben mindenképpen
szeretnénk népszavazásra aláírást
gyűjteni, hogy a helyi lakosok ki
tudják fejezni a véleményüket. Örülnénk neki, ha Balatongyörökön lenne egy közmeghallgatás, ahol az
emberek fel tudják tenni a kérdéseiket a polgármesternek, az építésvezetőnek, illetve a képviselőtestületnek” – fogalmazott Surányi
Norbert.
Az összegyűlt, csaknem félezer
ember a beszéd alatt többször hangos egyetértéssel helyeselt, a hangulat egyértelműen mutatta a helyiek véleményét. Bíró Bea, vonyarcvashegyi lakos könnyeivel küszködve szólalt fel az eseményen.
„Nem gondoltam volna, hogy ilyen
sokan mellénk álltok, ennyi embernek fontos lesz ez az ügy, de aztán
rájöttem: nincs min csodálkozni. Ez
a tervezett ipari kikötő egy olyan
óriási merénylet a Balaton ellen,
ami miatt muszáj felemelnünk a
hangunkat. Aki ide feljön, mindenki
azt érzi, amit most ti is éreztek. Lent
a tábla nem véletlen hirdeti, hogy
elakad a szó. Én itt születtem és itt
nőttem fel. Rengeteg emlék ideköt.
Mint a tenyeremet úgy ismerem a
Szent Mihály kápolnát, a dombot,
az itteni bokrokat, ahol a testvéremmel és az unokatestvéreimmel bunkereket építettünk, a nádast, a kikö-
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tőt. Nem akarunk ide ipari kikötőt és hajókat. Azt
szeretném, ha ide visszajövök, az ugyanilyen csodás
és gyönyörű legyen a gyermekeim és unokáim számára is” – mondta Bíró Bea.
A rendezvény végül a kilencven éves Nusi néni szívhez szóló szavalatával zárult, aki Szí Árpád, Himnusz a Balatonhoz című versével csalt könnyeket
mindenki szemébe.
„Sétálj fel a Balaton ölelésében magányos álló Szent
Mihály dombra. Odafent régen elakadt a szó… Anno
fenséges nyugalom, a teremtett világ egyik csodája
várt. Ha ma felmész, akkor ipari hajók robaja, a sziklatároló szüntelen gomolygó pora, járó motorú kamionok zaja fogad. A pénz nagyobb hatalom világunkban, mint a múlt öröksége, de sose feledje senki: voltak, akik óvták és vigyázták ezt a szent helyet, akik
tettek azért, hogy a jelenben ne tűnjön el a múlt.”
A cikkért köszönet a momomedia Kft.-nek.

A fenti cikket Surányi Norbert kérésére közöljük.
(szerk.)

Országos bajnok lett Vastag Zsófia és Sümegi Botond
A nap, és egyben klubunk legnagyobb sikertörténete, hogy Sümegi Botond és Vastag
Zsófia ismét Országos Bajnoki címet ünnepelhetett, de ezúttal már "C" kategóriában. A
szabály értelmében, illetve az eddig megszerzett pontjaik tekintetében is, a jövőben már
"B" osztályos versenyzőkként folytatódik
pályafutásuk. Az elmúlt két és fél évben ez a
csodás páros:
•
•
•
•

2x Országos Bajnokok
1x Országos Bajnoki ezüstérmesek
2x Nyugat- Magyarország Bajnokai
1x Nyugat-Magyarország Bajnoki ezüstérmesek
• több mint 25 alkalommal országos versenyek győztesei

November 16-án rendezték meg a Magyar TáncSport Szakszövetség "C" kategóriás Országos Bajnokságát Kozármislenyen, az
iDanceStudio kiváló lebonyolításában.

Végtelen büszkeséggel tekintünk a teljesítményükre, és hálával a közös munkára, Velük együtt eltöltött percekre.
Filak Marek vezetőedző
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Hogyan gyűjtsük helyesen a szelektív szemetet?
Mit csináljunk az ÜVEGEKKEL?
Üvegeket a szeméttelepre lehet kivinni a szelektív konténerbe, vagy a szupermarketekben is vannak gyűjtőpontok.
Mit helyezhetünk az üveggyűjtő konténerbe?
• élelmiszer csomagolási öblös üvegek, színtől függet-

A szelektív hulladékok gyűjtését a legtöbben helytelenül végezzük, ezért megkérdeztük az illetékes hulladékszállító céget, mit tehetünk a sárga hulladékgyűjtő
zsákokba.

lenül (pl. sörös, boros, pezsgős, szörpös üveg, bébiételes üvegek, befőttes üvegek, lekváros üvegek, kávés üvegek élelmiszer maradékmentes állapotban)

Nem elhelyezhető hulladékok:
• járműüvegek, gyógyszeres és veszélyes anyag tárolá-

sára használt üvegek, síküveg
Műanyagok, fémek:
• PET (ásványvizes, üdítős…) palackok
• Élelmiszer (ketchup, mustár..) tárolására használt

műanyag flakonok kimosott állapotban
• tejtermék (kefír, joghurt) tárolására használt mű-

anyag poharak kimosott állapotban az alumínium
záró fedél eltávolítása után
• élelmiszer és mosószerek tárolásra használt műanyag
kannák kimosott állapotban (HDPE műanyag)
• műanyag zacskók, fólia tiszta állapotban
• fém csomagolási hulladék (pl: sörös dobozok, konzerv dobozok)
Papírok:
•
•
•
•

újságok, szórólapok
könyvek (műanyag borítás nélkül)
irodai papírok (műanyag lefűzhető tasak nélkül)
karton-, és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta,
élelmiszermentes állapotban

Fontos, hogy a műanyag palackot összelapított állapotban helyezzük a zsákokba, illetve csak tiszta állapotú hulladékokat helyezzenek el, mert a szennyezés
megakadályozza az újrafelhasználást.
MIT NE HELYEZZÜNK a zacskóba?
• építésből származó hungarocellt, illetve egyéb mű-

anyag hulladékokat (pl: műanyag kerti bútor….)
• tapéta, használt higiéniai eszközök, indigó és önátíró

tömb, öntapadós matricák, címkepapír

Sokan azt gondolják tévesen, hogy nem érdemes szelektíven gyűjteni a hulladékot, mert úgyis összeöntenek
mindent a szállító kocsiban. A hulladék feldolgozása
során emberi erővel szétválogatják a szelektív zsákok,
konténerek tartalmát.
Tehát, ha nem vagyunk biztosak pl. egy műanyag tégely kapcsán, hogy az milyen típusú műanyagból készült, újra feldolgozható-e, nyugodtan dobjuk a zsákba,
mert azt úgyis szétválogatják. Ha a sima háztartási hulladék közé dobnánk a papírt, műanyagot, akkor az viszont már ömlesztve a szeméttelepre kerül, azt válogatni már nem fogják, tehát elvész az újrahasznosíthatóság szempontjából.
Használják ki Önök is, hogy a szelektív hulladékot a
háztól elviszi a szállító cég, kevés odafigyeléssel, kényelmesen, sokat tehetünk környezetünk megóvásáért!
Mit csináljunk a HASZNÁLT SÜTŐOLAJJAL?

NE öntsük a lefolyóba, hacsak nem szeretnénk minden
héten a duguláselhárítóval randizni! Ráadásul szennyezi az élővizeket: egy csepp használt étolaj a vízbe kerülve ezer liter élővizet is elszennyezhet.
A MOL kutakon átveszik a lakossági használt sütőolajat, egyszerre maximum 10 kg-ot. Az olaj ne legyen
vegyszerrel vagy hulladékkal szennyezett, a sütéskor
keletkezett ételmaradvány nem számít. Az olajat bármilyen edényzetbe helyezhetjük, pl. egy üres PET palackba is.
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Tájékoztatás a képviselő-testület döntéseiről
2019. október 30-i ülés
A képviselő-testület a háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátásról szóló
beszámolót, az iskola és az óvoda
oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót, valamint a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület szezonértékelő beszámolóját tárgyalta meg.
Dr. Dudás Margit háziorvos az ülésen tájékoztatás nyújtott arról, hogy
az elmúlt időszakban több sikeres
pályázatot is benyújtottak. Az egyik
a három generáció az egészségért
elnevezésű projekt, melyet öt praxis
nyújtott be együttesen. A projekt
keretén belül a praxisok együtt dolgoznak, a projekt a prevencióra
épül. Több informatív előadást is
terveznek megvalósítani januárfebruár hónapokban, valamint
egészségdélutánokat is tartanak –
ezen belül szűrővizsgálatokat vehetnek igénybe az érdeklődők. Ezen
kívül a képviselő-testület egyetértésével megállapodás született arról,
hogy a doktornő és az önkormányzat együttműködésével a jövő évtől
megoldhatóvá válik a szakrendelésekbe történő szervezett szállítás lebonyolítása.
A házi gyermekorvosi ellátásról
szóló beszámoló kapcsán elhangzott, hogy a praxis létszáma folyamatos növekedést mutat, ami a doktornő munkájának elismerése.
A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly
Általános Iskola oktató-nevelő
munkájáról szóló beszámoló tárgyalásakor Erdei Ferenc igazgató
úr elmondta, hogy szakmai szempontból az iskola eredményes volt –
a matematika és természettudományi tárgyakból megyei versenyeken
szerepeltek kiváló eredménnyel a
tanulók, a kompetencia felmérésen pedig a Keszthelyi Járásban a
legjobb eredményt érte el az intézmény. A nyolcadik osztályos tanulók 1/3-a gimnáziumban, 1/3-a
szakgimnáziumban folytatta tanulmányait, illetve több tanulónk is

felvételt nyert hatosztályos gimnáziumba. A központi felvételi eredmények is jónak mondhatók, a statisztika alapján az első háromban
mindig volt vonyarcvashegyi gyermek.
A működési feltételek megoldottak,
több fejlesztést is sikerült megvalósítani, amihez a fenntartó, az önkormányzatok, valamint a szülők támogatása is szükséges volt.
A Vonyarcvashegyi Nyitnikék
Óvoda Balatongyöröki Tagóvodájának beszámolója részletes, a szakmai munkát terjedelmesen bemutató anyag volt. Tüttőné Kovács Ibolya intézményvezető megköszönte
az önkormányzat óvodához való segítő hozzáállását.
A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület beszámolóját értékelve a képviselő-testület megállapította, hogy
az egyesület szakmai munkája kiváló, pozitív a megítélése. A beszámoló részletesen adott számot az
idei évi szezon statisztikai eredményeiről, melyből látható, hogy évről
-évre nő az egy-két éjszakás vendégek száma. Összességében a
vendégforgalom nem csökkent az
előző évhez képest. Az egyesület
vezetője Horváth Lászlóné, és a
Tourinform Iroda vezetője, Sándor
Anikó elmondták, hogy a kerékpárkölcsönzés nagyon népszerű
és az idei évben próba jelleggel bevezetett e-bike kölcsönzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az
egyesület bevételeinek fő forrása
volt a kerékpárkölcsönzésből és az
ajándéktárgyak
értékesítéséből
származó bevétel.
Az 5. napirendi pont keretében a
képviselő-testület a 2019. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót tárgyalta meg. Az önkormányzati adóbevételek a fejlesztési források alapját képezik. Az
adóbevételek évről évre növekvő
tendenciát mutatnak, az idei évben
a tervezett 146.176.185.- Ft-tal

szemben október 16. napjáig
154.479.669.- Ft bevétel realizálódott. A napirend keretében a képviselő-testület állást foglalt abban,
hogy az adóbefizetések ellenőrzésére, az adót nem fizetők felderítésére
és a kintlévőségek behajtására a jövőben nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni, hiszen a helyi adópolitika elsődleges célja az igazságos
közteherviselés elvének érvényesülése.

A képviselő-testület az ülésen
hagyta jóvá a Balatongyörök, Szilváskerti u. 155/2 hrsz ingatlan vagyonértékelését és az ingatlan eladására kiírt pályázati felhívást.
9. napirendi pontként a képviselőtestület döntött a Zalaispa Társulási Tanácsba delegált személyekről is. A Társulási Tanácsba állandó tagként Biró Róbert polgármestert, míg állandó helyetteseként
Csillag Vince alpolgármestert delegálta.

Az október 13-i választások miatti
személyi változások miatt a Vonyarcvashegy Nagyközség önkormányzatával társulási formában
működtetett közös intézményt, a
Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvodát fenntartó Társulás Társulási
Tanácsába is szükséges volt a delegált személyek jóváhagyása. A
Társulási megállapodás szerint Balatongyörök két tagot delegál a Tanácsba. A képviselő-testület döntése értelmében az elmúlt öt évhez
hasonlóan Biró Róbert polgármester és Vajdáné Plótár Katalin képviselő került ismét a Társulási Tanácsba delegálásra Balatongyörök
részéről.
A képviselő-testületi ülést megelőző, október 28-án megtartott Műszaki, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság ülésén a bizottság
döntött arról, hogy az önkormányzat már lezárult és folyó peres
ügyeiről szóló tájékoztatás a Balatongyöröki Hírlevél decemberi szá-
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mában megjelenjen. Erről Németh
István bizottsági elnök adott számot
a képviselő-testület ülésén. Elmondta, hogy a bizottság szükségesnek érzi a valódi információk
közzétételét annak érdekében, hogy
a lakosság megismerje az önkormányzat folyó és lezárt peres ügyeiben a tényszerű adatokat.
(A peres ügyekről szóló beszámoló
a januári Hírlevélben jelenik majd
meg.)
2019. november 5-i rendkívüli
ülés
A rendkívüli ülésen a képviselőtestület két napirendi pontot tárgyalt. Elsőként a Balatongyörök
község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatongyörök,
Temető és Eötvös utca útépítési
munkái” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatokkal kapcsolatos döntés
meghozatala, majd a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási tervének véleményezése
tárgyú napirend került megtárgyalásra.
A közbeszerzési eljárásban történt
döntés keretében a képviselőtestület tájékoztatást kapott arról,
hogy a közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételre felkért minden
cég benyújtotta ajánlatát, amelyek
érvényesek is voltak. A benyújtott
ajánlatok alapján mindhárom részfeladat tekintetében a Horvát-Ép
Közmű- Út- és Mélyépítő Kft. 8360
Keszthely, Sömögyei út 1. adta a
legkedvezőbb ajánlatot, így a képviselő-testület név szerinti szavazással, a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, és a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Horváth-Ép Kft-t
nyilvánította ki a közbeszerzési eljárás nyertesének.
A második napirendi pont keretében a képviselő-testület a Balatongyörök közigazgatási területét érintő, a Miniszterelnökség által meg-
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küldött véleményezési anyag alapján tárgyalta meg a Balaton vízparti
területeinek közcélú területfelhasználási tervének tervezetét. A tervezet első pontjaként a Vonyarcvashegy és Balatongyörök közé tervezett ipari kikötő volt, melynek
megvalósítását
a
képviselőtestület egyhangú szavazással
utasított el. A tervezet további, Balatongyörököt érintő pontjaival
kapcsolatban a képviselő-testület
javaslatai alapján összefoglaló vélemény készült, melyet, az ipari kikötő létesítésének elutasítását rögzítő
határozattal egyidejűleg továbbítottunk a Miniszterelnökség Építészeti
és Építésügyi Helyettes Államtitkára felé.
Az összefoglaló véleménnyel kapcsolatban Tóth László műszaki ügyintéző, főépítész nyújt tájékoztatást
az önkormányzati hivatal 2. sz. irodájában.
2019. november 21-i ülés
A képviselő-testület módosította a
2019. évi költségvetését. A tervezetben a költségvetési rendelet elfogadását követően a nem tervezhető
állami támogatások, 2019. évben
pályázat útján elnyert támogatások
és az azóta született képviselőtestületi határozatok, illetve ezek
pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve tervezésre. A képviselő-testület az önkormányzat 2019.
évi költségvetési fő összegét
630.506.000 Ft-tal fogadta el. Az
első költségvetési módosítás alapján a fő összeg 15.636.000 Ft-tal
növekedett. A második költségvetési rendelet módosítása után a fő
összeg 22.000.000 Ft-tal emelkedett.
Az önkormányzat költségvetési
rendeletének fő összege az előterjesztés szerint 107.717.000 Ft-tal
emelkedik, a költségvetés főösszege 775.859.000 Ft-ra módosult.
Következő napirendként a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatának
felülvizsgálatát,
ami a jelenleg hatályos rendeleten
alapul. A Szervezeti és Működési
Szabályzat a képviselő-testület, a
képviselő-testület
bizottságának
részletes feladatait, működését rögzíti, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján és keretei között.
A
rendeletek
elérhetőek
a
www.njt.hu / önkormányzati rendeletek oldalon, illetőleg az önkormányzat weboldalán is.

4. napirendként a képviselő-testület
az önkormányzat III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját tárgyalta meg. A teljesítési adatok alapján a 2019. évi háromnegyedéves gazdálkodás bevétele
543.702.203 Ft-tal (81,4%), a kiadása 317.121.629 Ft-tal (47,5%)
teljesült. Ebből a Bertha Bulcsu
Művelődési Ház és Könyvtár 2019.
évi háromnegyed éves bevétele
4.534.968 Ft-tal kiadása 27.728.206
Ft-tal teljesült. Ezen belül, főbb
jogcímenként:
Bevételek:
• állami támogatás bevétele:

65.182.789.- Ft
• pályázati támogatás:

28.575.000.- Ft
• közhatalmi bevétel (helyi adók):

148.557.737.- Ft
• működési bevételek (bérleti díjak,

szoc.étkezés térítési díja, kamatbevételek, szolgáltatások ellenértéke) 120.853.848.- Ft
• ingatlan értékesítése:

13.007.500.- Ft
• előző évi pénzmaradvány:

167.080.424.- Ft
Kiadások:
• személyi juttatások kiadása

54.624.458.- Ft
• munkaadót terhelő járulékok ki-

adása 10.669.932.- Ft

Balatongyöröki Hírlevél – 2019 december
• dologi kiadások: 132.039.641.- Ft
• szociális juttatások:

2.195.600.- Ft
• közös fenntartású intézmények,

civil szervezetek támogatása:
50.457.670.- Ft
• beruházások:15.260.738.- Ft
• felújítások: 48.033.056.- Ft

Majd a képviselő-testület a helyi
adórendelet felülvizsgálatát tárgyalta meg. Elhangzott, hogy a vagyoni
típusú adók esetében építményadó, telekadó, települési adó) az
adóellenőrzés hatékonyságának
növelését kéri a képviselőtestület, az adómértékek módosítását nem támogatja.
Az idegenforgalmi adó esetében az
adót a vendégéjszakát eltöltők fizetik, nem a szállásadók terhe. Ezen
kívül figyelembe kell venni azt is,
hogy minden befolyt idegenforgalmi adó forintot az állam további
egy forinttal egészít ki. Az esetleges módosítás a hivatalnak nem jár
plusz adminisztratív teherrel, ennek
ellenére a várható bevétel többlet 56 millió forint is lehet. A képviselőtestület 2020. január 01. napi hatállyal az idegenforgalmi adó mértékét 440 Ft-ban állapította meg.
Ezek után a képviselő-testület a
belső ellenőrzési munkatervet és a
következő öt év stratégiai ellenőrzési tervét hagyta jóvá. Ez utóbbi az

elkövetkező öt évben tervezett belső ellenőr által elvégezendő ellenőrzési tevékenységek meghatározása.
2020. évben az ellenőrzés a helyi
adók esetében a végrehajtási folyamatokra, a kintlévőségek kezelésére
terjed ki.
Az ülésen a képviselő-testület tájékoztatást kapott a társulásokban
végzett feladatokról is. Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy egy
vagy több önkormányzati feladatés hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak
létre. Balatongyörök Község Önkormányzata összesen három társulás tagja. Ezek: Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás, Zalaszántói Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása, Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás.
Következő napirendi pontként az
önkormányzat, mint elővásárlási
jog jogosultja arról döntött, hogy a
Balatongyörök, 083/2/A. hrsz ingatlan tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával. Az adásvétellel
érintett épület alatti terület önkormányzati tulajdonú, így a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szakasza
alapján az önkormányzatnak elővásárlási joga van az épületet illetően.
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Az ülésen elfogadásra került a Zalaszántói Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat Társulása Társulási Megállapodásának módosítása, ami az
október 13-i választás utáni személyi változások, illetve a társulás
számlavezető pénzintézet elnevezésének átvezetését jelentette.
Egyéb ügyek keretében Dr. Vass
Nándor Zoltán képviselő úr javaslatát tárgyalta meg a képviselőtestület. Képviselő úr határozati javaslata arra irányult, hogy a képviselő-testület fejezze ki köszönetét
Surányi Norbertnek azért az alapos
és körültekintő szervezőmunkájáért,
amellyel létrehozta a két szomszédos település – Balatongyörök és
Vonyarcvashegy – határán megépíteni tervezett ipari kikötő elleni civil szerveződést. A képviselőtestület többségi véleménye volt,
hogy fontos a civil szerveződés,
amelynek a tevékenysége és célja
teljes mértékben alátámasztja a képviselő-testület által megfogalmazott
elutasító döntést a tervezett ipari kikötővel kapcsolatban, azonban fontos azt kihangsúlyozni, hogy a testület a civil csoport nélkül is ezt az
álláspontot képviselte volna, a
döntését nem befolyásolta a megalakult facebook csoport.
A képviselő-testület zárt ülés keretében bírálta el a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.

Ajándékozzon balatongyöröki falinaptárt karácsonyra!
A hagyományokhoz híven az idei évben is elkészült Balatongyörök falinaptára!
A balatongyöröki táj, illetve életképeket és a 2020-as rendezvények időpontjait tartalmazó kiadvány már kapható a
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtárban, valamint
január 6-tól a Tourinform irodában. A naptár ára 1.500 Ft.
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Szállásadók tájékoztatója
2020. január 1-jétől teljessé válik a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ (NTAK) központi elektronikus rendszere, és már csak olyan
szálláshely szolgáltatók működhetnek Balatongyörökön is, akik szálláshely kezelő szoftverrel rendelkeznek.
A rendszer bevezetésével minden
szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudja majd teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési
kötelezettséget.
Az idegenforgalmi adó alapja továbbra is a megkezdett vendégéjszakák száma alapján kerül meghatározásra. Az idegenforgalmi adó
mértéke 2020. január 1-jétől 440
Ft/fő/vendég-éjszakára változik.
A szálláshely-szolgáltató feladata,
hogy elektronikus úton regisztráljon az NTAK üzemeltetője által e
célra működtetett elektronikus felületen (https://info.ntak.hu). A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus.
A szálláshely szolgáltató a Tv-ben
meghatározott adatok továbbítására
szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, melyet a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel hasznosító
szálláshely-szolgáltatóknak a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosít (https://
azenvendegszobam.hu/#/home).
Azok a szálláshely-szolgáltatók,
amelyek szálláshely-szolgáltatási
tevékenységüket már bejelentették,
továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, az alábbiak szerint kötelesek a regisztrációt teljesíteni,
valamint a napi és a havi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget
tenni:
SZÁLLODÁK:
2019. június 1. és 2019. június 30.
között regisztráció teljesítése, majd
napi és havi adatszolgáltatás nyújtása 2019. július 1-jétől.

PANZIÓK:
2019. szeptember 1. és 2019. szeptember 30. között regisztráció teljesítése, majd napi és havi adatszolgáltatás nyújtása 2019. október 1jétől,
KEMPINGEK, ÜDÜLŐHÁZAK,
KÖZÖSSÉGI, MAGÁN- ÉS
EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK:
2019. december 1. és 2019. december 31. között regisztráció teljesítése, majd napi és havi adatszolgáltatás nyújtása 2020. január 1-jétől.
Az adatszolgáltatást a szálláshelyszolgáltató az elektronikus felületen
történő regisztrációt követően teljesíti a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával. Az első adatszolgáltatást megelőzően szükséges elvégezni a szálláshelykezelő szoftver
konfigurációját.
Amennyiben
a
szálláshelyszolgáltató a napi adatszolgáltatást
az üzemeltető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető
a szálláshely-szolgáltató hatósági
ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó
jegyzőnél.
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy a regisztrációt követően az
NTAK elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik. A
nyilvántartásba vett szálláshelyeken
6 évente legalább egy alkalommal
helyszíni ellenőrzést kell tartani, a
hatósági ellenőrzések már ebben az
évben elkezdődnek.
További információ a https://
info.ntak.hu/ internetes oldalon található.
A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel
a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december
31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző

a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.
Felhívom a figyelmet, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.
évi CLI. törvény 36. § (4) bekezdés
d) pontja; az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 1. § 23. pont, 9. §
(1) bekezdés a) pontja; a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés
6. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, egyéni vállalkozók 2019. január 1-jétől csak
elektronikusan nyújthatják be
bevallásaikat. Vállalkozónak nem
minősülő magánszemély továbbra
is választhat az elektronikus és papír alapú bevallás között. Fentiek
vonatkoznak az idegenforgalmi
adó bevallás benyújtására és az
azzal kapcsolatos ügyintézésre is.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy 2018. január 1-jét követően
az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (továbbiakban: Art.)
alapján megváltozott az idegenforgalmi havi adóbevallási kötelezettség teljesítésének egyes szabályait.
Legfontosabb változás, hogy a
szálláshelyek
üzemeltetőjének
minden hónapról, a jogszabály által előírt formában és módon idegenforgalmi-adóbevallást vagy adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé!
Adóbevallás
A havi gyakorisággal teljesítendő
idegenforgalmi adóbevallás az
adózó (adóbeszedő) egyik fő eljárásjogi kötelezettsége, így igen
fontos annak pontos teljesítése.
Az adóbevallás tulajdonképpen egy
adózói nyilatkozat, amelyben az
adózó nyilatkozik azon adatokról,
melyek az általa teljesítendő adókö-
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telezettség azonosításához szükségesek. Az adóbevallási kötelezettségének az adózó egy alakilag és
tartalmilag meghatározott nyomtatványon tehet eleget. Az adóbevallás tartalmazza az adózó azonosításához szükséges adatokat, továbbá az adómegállapítás során figyelembe veendő tényeket, körülményeket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
adóbevallási kötelezettséget nem
pótolja, ha az adózó az adót ugyan
megfizette, de bevallást nem nyújt
be.

Bevallás benyújtás határideje
Az Art. 2. melléklet II. pontjának
A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot
követő hónap tizenötödik napjáig
kell adóbevallást benyújtani.
A szálláshely üzemeltetőnek akkor kell tehát adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban
adóköteles és/vagy adómentes
vendégéjszaka hasznosítás történt.
2019. évtől az E-önkormányzati
portál az önkormányzati ASPrendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A
szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Hivatali
Portálról (OHP) tudja az idegenforgalmi adóbevallás megtételét indítani. https://ohp-20.asp.lgov.hu/
nyitolap
Az adóbevallás elkészítésére az
ASP-ADÓ-035-2019 számú űrlap
„Adóbevallás az idegenforgalmi
adóról (2019.01.01-től)" szolgál!

Nyilatkozat
Speciális szabályként határozza
meg a jogszabály, hogy a bevallás
benyújtásával egyenértékű az
adózó által idegenforgalmi adónem vonatkozásában tett nyilatkozat, amelyben arról nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására
az adott időszakban azért nem
került sor, mert adókötelezettsége
(adómentes sem) nem keletkezett.

Nyilatkozat benyújtás határideje

Az Art. 2. melléklet II. pontjának
A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek - bevallási
határidővel megegyezően - az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot
követő hónap tizenötödik napjáig
kell adóbevallást kiváltó nyilatkozatot benyújtani.
Az adózó szálláshely üzemeltető
akkor tehet bevallást kiváltó nyilatkozatot, ha a tárgyhónapban
sem adóköteles, sem adómentes
vendégéjszaka hasznosítás sem
történt. A nyilatkozat helyett „0"
bevallás is benyújtható.
Ha a szálláshely üzemeltetőnek
egyszerűbb az OHP portálról indítania az ügyet, a Nyilatkozat
helyett „nullás" havi idegenforgalmi adóbevallást is benyújthat
az adóhatóság felé.
Elektronikus ügyintézésre kötelezett (pl.: vállalkozó, gazdálkodó)
adózó/adóbeszedő az adóbevallást, vagy nyilatkozatot köteles
elektronikus úton benyújtani.
Az Art. rendelkezései alapján adózó maga teljesíti adóbevallását, így
arra is lehetőséget biztosít számára
a jogszabály, hogy a téves adatokat
tartalmazó bevallását módosíthassa.
Az önellenőrzés tehát az önadózáshoz kapcsolódó adózói jog. Az adózó az önellenőrzési jog alapján az
adóhatóság által ellenőrzés alá még
nem vont adóbevallását utólag módosíthatja,
hibás
bevallását/
nyilatkozatát kijavíthatja.
Önellenőrizni kizárólag már benyújtott bevallást lehet, azaz a késedelmes adóbevallást önellenőrzéssel pótolni nem lehet.
Önellenőrizni csak azt az adóbevallást lehet, amely nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően
tartalmazza az adót. A vizsgált
időszakra vonatkozóan önellenőrzés nem végezhető, ha az adóhatósági ellenőrzés megkezdődött. Ezen
túlmenően az adóhatóság által utólag megállapított adót, illetve költ-
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ségvetési támogatást sem lehet helyesbíteni.
Az Art. 3. melléklet II. pontjának
A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az általa
beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg. A beszedett
tárgyhavi idegenforgalmi adót Balatongyörök Község Önkormányzata Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó beszedési számlára
/
74500516-11026833 / a beszedést
követő hó 15. napjáig kell az adó
beszedőjének megfizetni.
2020. január 31-ig adatszolgáltatási kötelezettség:
Felhívom a szállásadók figyelmét,
hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése
alapján a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az
üzemeltető szálláshely-szolgáltató
köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan
a tárgyévet követő év január hó
31. napjáig a jegyzőnek írásban
adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma és
b) a vendégek által a szálláshelyen
eltöltött éjszakák száma.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel
rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek
szerinti bontásban kell közölni. Az
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.
(3) A jegyző az (1) bekezdés szerint
részére szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.
Varga Viktória
aljegyző
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Az Élet Napja – Országos faültetési nap
2019. november 16. szombat

TÁRSAS-KÖR

Esett. Már napok óta. Persze a fáknak jó. Vagy nem? De azért mi megpróbáltuk őket elültetni.

2020. január 16. csütörtök
17 óra

2019. november 16-án reggel lelkes társaság gyűlt össze a beültetendő út
mentén, Balatongyörök határában, a Kertvilág mellett. A kiásott gödrök
tátongva várták leendő lakóikat. De várniuk kellett, míg erdész szakemberünk elmagyarázta, megmutatta, hogyan kell ültetni a földlabdás fákat
(közben majdnem ő is elültetődött egy lelkes önkéntes lapátnyi földje által).

Nemzetünk nagyasszonyai:
gróf Batthány Lajosné
gróf Széchenyi Istvánné

Miután elhangzott az elmélet, jöhetett a gyakorlat. Elosztottuk az eszközöket, feladatokat és nagy lendülettel nekiálltunk a munkának. Ember és gép
felváltva túrta, tolta, rakta a földet, mely az időközben ismét eleredő esőnek köszönhetően egyre ragaszkodóbbá vált. Végül a fák és az agyonázott
jelenlévő emberek érdekében félbe kellett hagynunk a munkát.

Bertha Bulcsu Művelődési Ház

A nem éppen ideális körülmények ellenére 35 darab hársfát sikerült elültetnünk ezen a napon, majd a következő héten még egyszer ennyit az önkormányzat dolgozóinak segítségével, így közel 80 hársfa került kiültetésre.
Az országos „10 millió fa” program részeként büszkén mondhatjuk, hogy
megtettünk néhány újabb lépést Földünk légkörének, lakóhelyünk klímájának javítása érdekében. Reméljük tavasszal tovább folytatódhat a munka
újabb területek fásításával.
Ábrahámné Tudesze Mónika

Előadó: Kériné Odor Orsolya,
könyvtáros

Darts verseny
Az idei év utolsó sporteseményére
november 30-án került sor a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és
Könyvtár épületében. Szép számmal jelentek meg a versenyzők,
akik között sorsolással dőltek el a
párosítások. Jó hangulatban telt a
délután, remek dobásokat, magas
pontokat, szép kiszállókat láthattak
a jelen lévők. Szoros mérkőzések
után kialakultak a helyosztók párosításai. A döntőben a két legjobb
játékos csapott össze, a nehéz verseny végén a második helyet Fehér
Richárd szerezte meg. A győztesnek járó kupát a legjobbnak kijáró
taps közben Gergulás Dániel
emelhette a magasba.
Köszönöm minden megjelentnek
és versenyzőnek a részvételt, a
tavaszi verseny folyamán lesz lehetőség a visszavágóra. Addig is
mindenkinek jó pihenést, Békés
Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok minél több sportolási lehetőséggel!
MP
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Házak a partról - a Wähler-villa rövid története
ékes dísznövénnyel tért haza, melyeket betelepíttetettek a kertbe,
ami Györök egyik legszebbjének
számított sokáig. A házban nagy
átalakítás nem történt, így megőrizte szép, eredeti építészeti részleteit.
A 70-es években viszont a homlokzatot kőporos vakolattal vonták be,
és sárgára festették át. Ekkor a régi
díszítések egy része a vakolat alatt
eltűnt.

A megújult villa napjainkban.
Az 1920-as évek vége felé a györöki “villasor”, a mai Petőfi Sándor
utca, még gyakorlatilag beépítetlen
volt. Három, talán négy ház állott a
soron, de fából is alig volt több az
üres, kopasz területen, ami a vasút
építése során jött létre.
Egy budapesti házaspár, Wähler
Róbert és felsége Breitner Erzsébet
ekkor vett telket, és építette a házat
1928-29 kőzött a szintén budapesti
Nagy Sándor építész tervei alapján.
Wähler Róbert a Magyar Királyi
Posta első titkára volt, és úgy tűnik
vezérigazgatójának Soós Lajosnak
is nagyon megtetszett a kápráztató

balatoni kilátás, mivel ő is épített
házat a Petőfi utcában, a róla elnevezett Soós-óból magasságában. A
harmincas évek végére már szépen
beépült a sor.
A házat a rendszerváltás után nem
államosították, viszont 1953-ban a
györöki tanács egy honvéd tiszt
özvegyének utalta ki a ház felső
szintjének egy részét kényszerbérleményként.
Wahler Róbertné, mint eredeti tulajdonos 1972-ben adta el a házat
Dr. Kardos Ferencnek és feleségének, Vay Júliának. A Kardos házaspár külföldi útjairól rendre sok ért-

A villa az 1930-as évek vége felé.

A ház az utóbbi években igen leromlott állapotba került, és félő
volt, hogy mint sok más régi, kisebb part menti villa, bontásra kerül. A házat Polster Tamás építészmérnök és felesége Catherine vették meg 2017-ben.
Eredeti tervek és fotók alapján, 18
hónap munka és közel 100 szakember bevonásával a ház eredeti állapotában került felújításra. A felújítás során ügyeltek, hogy nem csak
környezetbarát anyagok és megoldások kerüljenek beépítésre, de lehetőleg környékbeli és hazai anyagok.
Köszönet Polster Tamásnak a cikk
megírásáért! A ház 2019-ben elnyerte az „Épített örökség megóvásáért” oklevelet a Virágos Balatongyörökért mozgalomban. (szerk.)

Felújítás 2018-19.
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Több mint 150 Biblia volt látható a kiállításon

Zentai Gábor, tapolcai gyűjtő jóvoltából egy hétig Bibliákkal telt meg a
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme. A gyűjtemény
legrégebbi darabja a 16. századból való, de a kollekcióban számtalan
nyelvre lefordítva található meg a kereszténység legszentebb könyve. A
kiállítást Cséry Gergő, nemesgulácsi plébános nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy nem csak a hívó emberek számára fontos a Biblia ismerete,
hiszen a képzőművészeti alkotások, az irodalmi művek számtalan esetben
tartalmaznak bibliai utalásokat. Az atya után Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay
Anna mesélt személyes, a Bibliához kapcsolódó élményeiről, osztotta meg
velünk gondolatait. A megnyitót maga a gyűjtő, Zentai Gábor zárta, aki
mesélt a kiállított Bibliákról, a legérdekesebb darabokról.

TÁRSAS-KÖR
Pezsgős újévi túra
2020. január 1. szerda 14 óra
Találkozunk a Kisfaludy utca végén.
A jókedv kötelező, és a pezsgőt se felejtse
senki otthon!
Cél a közeli Bél Mátyás-kilátó!

