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BALATONGYÖRÖKI HÍRLEVÉL 

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  
Felelős kiadó: Biró Róbert polgármester.   E-mail: mvhaz@balatongyorok.hu  

Megjelenik 400 példányban.  

November 30-án az Agrárminisztéri-
um által meghirdetett zártkerti prog-
ramra benyújtott pályázatok közül 
kiválasztásra kerültek a nyertesek, 
nagy örömünkre Balatongyörök 
Község Önkormányzata is vissza 
nem térítendő támogatásban része-

szakrális kisemlék felújítására is, így az utca végén lévő közterületen, 1943-ban 
állított Bicsérdi kőkereszt restaurálására is sor kerül, kiegészítésre kerülnek a 
korpusz plasztikai hiányai. A projekt részeként a kereszt környezete is megújul, 
lugasépítés mellett terület- és tereprendezésre, kertészeti munkákra is biztosít 
anyagi fedezetet az elnyert támogatás. A beruházás várhatóan 2022. májusára 
fejeződik be. 
 

Varga Zsófia 

településfejlesztési referens 

sült. Az elnyert összeg megegyezik az 
igényelt támogatással, csaknem 20 M 
Ft. A projekt támogatási intenzitása     
100 %, így a beruházás megvalósítása 
az Önkormányzat költségvetésére 
többlet anyagi terhet nem ró.  
A Magyar Falu Program keretében 
megvalósított, Becehegyen található 
Nyár utca 2021. évi felújítása után 
ebből a forrásból a Vadrózsa utca fog 
új aszfaltburkolatot kapni, az önkor-
mányzati fejlesztések támogatása pá-
lyázat keretében a Szilváskerti utca 
400 méteren újul majd meg a követ-
kező esztendőben.  
A Vadrózsa utca és környékét érintő 
zártkerti program keretében az útfel-
újítás célterület mellett pályáztunk 

Újabb pályázati forrás útfel-
újításra Balatongyörökön 
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KÖNYVAJÁNLÓ  

Budai Lotti: Rizsporos hétköznapok 3. – 
A női szexualitás története 

A női szexualitást illetően évezredeken át 
születtek különféle elméletek és tudomá-
nyos munkák. Mai szemmel elborzasztó 
vagy épp nevettető következtetést vontak 
le a nőkről és ezek az elméletek a nők szexualitását is kere-
tek közé szorították, elhelyezve őket a társadalomban elfog-
lalt helyükre – azaz alulra. Ennek a hozzáállásnak ma is 
megvannak a maradványai. Ezen maradványok mentén mu-
tatja be e kötet a nőiség történetét a 17. századi pornográf 
regények világán, az első éjszaka jogán, Freud péniszirigy-
ségről szóló elméletén, a viktoriánus hisztérián és a vibrá-
torral gyógyító 19. századi doktorok vagy épp az erényöv 
mítoszán keresztül.  A cél pedig nem más, mint hogy férfi-
ak és nők egyaránt közelebb kerülhessenek a női szexuali-
táshoz, valamint, hogy annak történetén keresztül megért-
hessék: miért élik meg ma a nők saját testiségüket úgy, 
ahogy. 
 

Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei 

Egy füredi domboldalon álló kúriában nevelkedik Györöky 
Ilka, akire az édesapja életvitele miatt a helybéliek szeretet-
tel, ám mindig kissé ferde szemmel néznek. A nyitott, ked-
ves természetű lány hamar őszinte barátságot köt a dúsgaz-
dag Szentgyörgyi-Horváthék egyetlen lányával, Krisztiná-
val. A két fiatal lánynak, akik a reformkor mozgalmas, 
pezsgő légkörében nőnek fel, egy varázslatos füredi nyáron 
dől el a sorsa. Vajon megtalálhatják-e a boldogságot válasz-
tottjuk oldalán?  
A reformkori Füred is megelevenedik Fábián Janka leg-
újabb regényében, olyan illusztris vendégek jönnek szembe 
velünk a könyvlapokon, mint Deák Ferenc, József nádor és 
családja, Vörösmarty Mihály, Kisfaludy Sándor vagy Wes-
selényi Miklós. Az aranykort azonban tragédiák is beárnyé-
kolták Füreden: természeti katasztrófák, járvány, tűzvész is 
sújtotta a népszerű üdülőtelepülést. A regény arra is választ 
keres, vajon valójában mikor is lehetett az a bizonyos le-
gendás első Anna-bál... 
 

Debbie Macomber: Csengőszó 

Everly életében a munkáján kívül semminek és senkinek 
nem jut hely. Mivel a nő egyre feszültebb, az üzlettársa sza-

badságra küldi – egész decemberre! Ráadásul az assziszten-
se bosszúból nem is akárhova foglal neki helyet: a vágyott 
tengerparti pihenés helyett egy amazonasi hajós kirándulást 
foglal le neki. Az út során Everly gyönyörű tájakon járhat, 
mégsem emiatt lesz felejthetetlen számára a karácsonyi 
üdülés, hanem a hajó jóképű túravezetőjének, Ashernek a 
kedves társasága miatt. És ahogy egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz, Everly rájön: át kell értékelnie, mi fontos - és 
mi nem - az életben... De vajon vállalják-e a szerelemmel 
járó kockázatot, vagy visszatérnek a gondosan eltervezett 
életükhöz? 

2021-ben is havonta megújuló  ál-
lománnyal várjuk olvasóinkat a ba-
latongyöröki könyvtárban. Ízelítőül 
pár olvasnivaló a legfrissebbek kö-
zül!  
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Biró Róbert polgármester 2021. nov-
ember 12-én a Bertha Bulcsu Műve-
lődési Ház és Könyvtárban megtar-
tott éves közmeghallgatáson elhang-
zott beszámolójának rövid tartalmi 
kivonatát közöljük a továbbiakban.  

Személyi változások 

A önkormányzatnál történt személyi 
változásokkal kapcsolatban szó esett a 
községgondnok személyében beáll 
változásról. Horváth Tibor nyugdíjas 
éveit kezdte el tölteni, helyette Né-
meth István, volt korábbi község-
gondnok és képviselő látja el a felada-
tot. A pályázatírás, településfejlesztés 
területén Plótár Katalin helyére Varga 
Zsófia érkezett.  

A képviselő-testületben több személyi 
változás történt. Németh Istvánt Ábra-
hám Tamás, Plótár Katalint – akinek 
az új jogviszonyával nem egyeztethető 
össze a képviselői minősége – Bán 
Ferenc váltotta a választás során kiala-
kult sorrend szerint.  

Önkormányzati gazdálkodás 

A település legnagyobb saját bevételi 
forrása a helyi adókból, a strandbevé-
telből és a területbérletekből szárma-
zik. Az állami támogatások mellett a 
pályázati források jelentik a harmadik 
lábát a bevételi forrásoknak. 2020. 
január 1-jétől a NAV kezébe került a 
gépjárműadó, így az önkormányzatok-
tól elkerült még a megosztott támoga-
tási rész is.  

Az idegenforgalmi adót jó pár évvel 
ezelőtt még két forinttal egészítette ki 
az állam, majd lecsökkent 1 forintra, a 
tavalyi évben pedig teljesen elvonásra 
került a támogatás. A közterületek, 
közparkok fenntartását, a közterületi 
szemetesek folyamatos ürítését, ren-
dezvények tartását ezekből az előbb 
említett forrásokból tudta fedezni az 
önkormányzat.  

A saját bevételek szintén korlátozásra 
kerültek a veszélyhelyzet ideje alatt, 
mivel a közterülethasználatért az ön-
kormányzatok nem szedhettek díjakat, 
az adókat nem emelhették, valamint a 
szolgáltatási díjak mértéke sem emel-
kedhetett. Az előzetes hírek alapján 
sajnos a jövő évben sem várható pozi-
tív változás.  

A település adóbevételei 2010-ben 92 
millió forint volt, amelynek mértéke 
2021-ben 170 millió forint. 2016-ban 
került sor először adóemelésre, az 
építményadónál 12 %-os emeléssel 
kellett számolni az ingatlantulajdono-
soknak.  

A bevételek növekedését elősegítette a 
hivatali hatékonyság növelése a tele-
pülés térinformatikai rendszer üzembe 
helyezésével, amellyel sokkal ponto-
sabban, naprakészebben lehet követni 
a változásokat és feltárni a rendszer-
ben még bent nem lévő ingatlanokat. 
Az adóbevételek közül a legmagasabb 
bevételt az építményadó teszi ki, majd 
az iparűzési adó, és a telekadó. A 
strandbevételnél a 2010. évi 30 millió 
forintról mára sikerült 100 millió fo-
rint feletti bevételt produkálni, amely-
nek csak egy részét eredményezte az 
50 %-os belépőjegy emelés. 

Pályázatok 

A pályázatok az utóbbi időben meg-
szaporodtak. A Magyar Falu program 
keretében tudnak a kisebb települések 
fejlődni, amelyben Balatongyörök is 
folyamatosan részt vesz.  

Lakossági igény alapján a kutyák és 
macskák ivartalanítására nyújtott be és 
nyert támogatást a település.  

Felújításra került a 15 éves temetői 
ravatalozó is, szintén a program keret-
ében.  

A tavalyi évben 3 millió az idei évben 
2 millió forinttal tudta az önkormány-
zat a felnőtt és gyermek- és háziorvosi 
ellátás felszerelését bővíteni.  

Kommunális eszközbeszerzés kereté-
ben 15 millió forintból egy gépjármű 
és egy fűnyíró traktor beszerzésére 
kerül sor.  

Egy kisebb pályázati forrásból a tele-
pülés fásítási programba sor került a 
nagyparkoló részén lévő hiányzó 30 fa 
pótlásáról, amelynek elültetéséhez a 
lakosság nyújtott segítséget. 

A források csökkenése miatt a rendez-
vények és a kulturális tevékenységekre 
fordított források körét le kellett csök-
kenteni. Ahhoz, hogy a rendezvénye-

Balatongyörök 2021 

A közmeghallgatáson elhangzott polgármesteri beszámoló röviden. 

Új strandi WC 
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ket meg lehessen tartani, számos kultu-
rális pályázatra nyújtott be az önkor-
mányzat igényt.  

A JazzFiesta rendezvényre 1 millió 
forint támogatást kapott az önkor-
mányzat a Veszprém-Balaton kulturá-
lis fővárosa program keretében. 

A Tér-zene programban 7,5 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat.  

A LEADER pályázati forrásból a há-
rom település együttesen a borfesztivá-
lok megtartására 6 millió forint pályá-
zati támogatást kapott, amelyből Bala-
tongyörökre 2 millió forint jutott.  

A Hungarikum pályázaton egy szőlé-
szeti és borászati történeti könyvet sze-
retne az önkormányzat elkészíttetni, 
amelynek a kutatómunkálatai elhúzód-
tak, a megvalósítási időszak meghosz-
szabbításra került, így várhatóan jövő 
nyárra elkészül a kiadvány.  

Az augusztusi borkorzóra, a kistelepü-
lési önkormányzatok rendezvényeinek 
támogatásán 1 millió forintot a szüreti 
mulatságra, a Simándy emlékest meg-
tartására 400 ezer forint támogatást 
sikerült szerezni.  

Elbírálás alatt lévő pályázatok 

A Becehegyen lévő Eresztényi utca 
aszfaltozására 81 millió forint a támo-
gatási igény. Az utca vízelvezetőként 
szolgált régen, így a jelenlegi megva-
lósítási tervek is ez alapján készültek 
és a műszaki megoldás alapján az út 
közepén egy beton vápa készülne, 
amelyhez a két oldalról belejtetett úton 
a csapadékvíz elvezethető. Az utcából 
az önkormányzat felé több írásos meg-
keresés is érkezett, amelyek megosztó-
ak arra vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzat végezzen-e akár út akár köz-
világítási beruházást az utcán vagy ne.  

Szintén a Becehegyet érintő beruházás 
a Vadrózsa utca, ahol egy kombinált 
pályázat keretében az út felújítása mel-
lett a Bicsérdi kereszt és az ott találha-
tó önkormányzati tulajdonban lévő 
zöld terület is felújításra, parkosításra 
kerül. (bővebben a 2. oldalon olvas-
hatnak)  

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt 
pályázaton egy környezettudatos gép-
jármű, egy elektromos kisautó kerülne 
beszerzésre, amely a járdákon, a stran-
don történő közlekedést és a köztéri 
szemetesek kiürítését szolgálná. (ez a 
pályázat közben nyert)  

Befejezett és folyamatban lévő beru-
házások  

Elkészült a Nyár utca és az Eötvös ut-
ca hiányzó szakaszának aszfaltozása 
2021-ben.  

A 71-es út közel 6 km szakasza három 
év alatt megújult.  

A Közúttal többször sor került egyez-
tetésre a 71-es út melletti járda   kérdé-
sében, de sajnos előre mozdulás nem 
történt, így az önkormányzat a bizton-
ságos közlekedés megteremtése érdek-
ében pályázatot nyújtott be zárt csapa-
dékvízelvezető rendszer kiépítésére, 
ugyanis annak, hogy a 71-es út mellett 
megépülhessen a gyalogjárda, először 
a csapadékvíz elvezetését kell megol-
dani. A pályázaton 116 millió forint 
támogatást nyert az önkormányzat, 
amelyre vonatkozó támogatási szerző-
dés már aláírásra került. Jelenleg a víz-
jogi engedélyezési eljárás van folya-
matban.  

A szilváskerti utca aszfaltozására be-
nyújtott pályázat is pozitív elbírálást 
kapott. Az önkormányzat saját forrás-
ból sajnos nem tudja ezeket az út fel-
újításokat megoldani. Önerős közmű-
fejlesztések történtek az úton, ezeket 
mindenképp rendbe kell tenni, hogy az 
út nyomvonala tökéletesen kimérhető 
legyen. A közvilágítási vezetékrend-
szer kiépült, az oszlopok és a lámpabe-
rendezések beszerzésére kellene még 
egy jó pályázati forrást találni.  

A Kisfaludy Strandfejlesztési koncep-
ció harmadik üteme a községi stran-
don, amely beruházás a vége felé kö-
zeledik. A strandon lévő korábbi két 
vizesblokk sajnos már nem igazán tud-
ta ellátni a strand látogatókat, emiatt 
szükségessé vált a beruházás. A nyári 
szezonban már nyitva volt, jelenleg a 
garanciális javítási munkálatok foly-

nak, amelyek befejeztével november 
végén lezárul a beruházás. A pályázat-
ban kötelező elem volt a strand öltöző-
kabinjáinak a felújítása, a Balaton 
strandjaira előírt egységes arculat alap-
ján.  

A település Szépkilátói strandján szin-
tén folyamatban van a Kisfaludy 
Strandfejlesztési koncepció negyedik 
üteme, ahol szintén vizesblokk építésé-
re került sor 30 millió forintos támoga-
tási összegből. A stand a jövő évtől az 
alapvető szolgáltatásokat biztosítani 
tudja a kulturált strandlátogatáshoz. A 
strand területét az önkormányzat több 
évnyi pereskedés után tudta visszasze-
rezni, majd saját erőből elkészült a 
parkosítás, a locsolórendszer kiépítése.  

Sportpark fejlesztésre öt évvel ezelőtt 
került benyújtásra pályázat, amelyről 
ez év közepéig nem volt információ, 
de múlt héten megjött az információt, 
hogy nyertes a pályázat, így a szabad-
téri sporteszközök telepítése meg is 
történt a csónakház melletti részre, 
ahova a tervek szerint a móló melletti 
két eszköz is áttelepítésre kerül.  

A Szépkilátó fejlesztésével kapcsolat-
ban két évvel ezelőtt került benyújtásra 
a Festetics projekt keretén belül a pá-
lyázat. A sétány és a térbútorok kerül-
nek lecserélésre, illetve Lady Mary 
Hamilton mellszobra kerül kihelyezés-

Sportpark  
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re, amelynek a prototípusa már elké-
szült. Az eredetileg 29 millió forint 
támogatást az idei évben ugyanekkora 
összeggel sikerült állami forrásból ki-
egészíteni, így a beruházás már tényle-
gesen is meg tud valósulni.  

Áremelkedések hatása, módosult 
tervek 

A fennálló veszélyhelyzet, az elszaba-
dult építőanyag árak miatt sajnos vol-
tak olyan pályázatok, amelyeket az 
önkormányzat a megítélt szűkös pályá-
zati támogatásokból nem tud megvaló-
sítani így a Kossuth Lajos utca 14-16. 
közötti önkormányzati épület felújítá-
sa, tatarozása. A lefolytatott közbe-
szerzési eljárás során az eredeti 24 
millió forintos támogatás és a 14 mil-
lió forintos saját forrás, a 85 millió 
forintos árajánlathoz képest nagyon 
csekélynek bizonyult. Az irányító ha-
tóság tájékoztatása szerint észszerűbb, 
ha a pályázat visszaadásra kerül, így 
még van lehetőség a jövőben az újon-
nan megnyíló pályázat ismételt be-
nyújtására, ellenben, ha nem kerül 
megvalósításra a beruházás, és a támo-

gatási összeget visszaveszik, úgy an-
nak szigorú szankciói miatt, ha kiírásra 
kerül a pályázat kizárja az ismételt 
benyújtást.  

Az óvoda–bölcsőde projekt kapcsán 
során a Szilváskerti utcai két hektáros 
önkormányzati területen kerülne sor a 
beruházásra. A jelenlegi óvoda kapaci-
tásai már végesek, nagyon sok gyer-
mek érkezik a szomszédos települé-
sekről. Az új beruházás keretében már 
a mai kornak megfelelő óvoda és böl-
csőde kerülne megépítésre, ahol a böl-
csődei kapacitás 16 gyermek befoga-
dására lenne képes. 

Díjak, rendezett környezet  

A községi strand a Kék hullám minősí-
tésen a legmagasabb öt csillag minősí-
tést kapta az idei évben is. E mellett a 
Covid elleni védekezésért járó külön-
díjat is a balatongyöröki községi 
strand nyerte el.  

A település miden évben csatlakozik a 
Te szedd magad akcióhoz, ahol a tele-
pülés közterületeinek a hulladéktól 

való mentesítésére kerül sor. Jó lenne 
látni, ha minél többen részt vennének 
az akcióban a településről, hisz közös 
érdekünk, hogy a környezetünk tiszta 
és rendezett legyen.  

Az őszi település bejárás alkalmával a 
téli és a jövő tavaszi felkészüléshez a 
település belső részét járta végig a ve-
zetés, ennek során feljegyzésre kerül-
tek a szükséges feladatok.  

Vízminőség  

A Balaton vízminőségének megóvása 
érdekében készülő összefoglaló anyag, 
terv elkészítése érdekében Szári Zsolt 
kormánybiztossal a település zagytáro-
zója került megtekintésre. Pozitív 
eredmény, hogy a kormányzat által 
biztosított 1,1 milliárd forintból elin-
dult ismét a mederkotrás, a Szent Mi-
hály kápolna alatti tárolókat ürítik ki. 
Az idei évben június elején már meg-
jelent az algásodás, amely szerencsére 
a széljárások miatt nem volt tartós. A 
limnológiai intézet mérései is alátá-
masztják, hogy szükséges a beavatko-
zás. 

Sikeresen pályáztunk a PAJTA program keretében  
A Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program keretében „Györöki KultúrMorzsázó - Ahol a kultúra 
összehoz minket!„ sikeres pályázatot nyújtott be a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár a 2022-es évre.  

Az 5.600.000.– Ft-os támogatással és a saját forrással együtt közel 8 millió forintos programsorozat keretében több korosz-
tály számára ajánlunk új közösségi kulturális programokat a következő évben. A programok zöme a májustól október vé-
géig tartó időszakot öleli fel, és rendszeresen kerül megrendezésre.   

Újdonságként jelennek meg az alábbi elemek:  

Hangszersimogató, mini koncertek óvodások részére hangszerbemutatóval egybekötve. A „Könnyen Érthető Jazz – jaz-
zül tanulunk” felkészítő kurzus, előadásokkal és beszélgetésekkel a jazz történetéről, sajátosságairól szakmai vezetéssel. 
Az „Én és a hangszerem”  beszélgetéssorozat neves zenészekkel egy kis muzsikával fűszerezve.  

A képzőművészet terén a nyári GYIK workshopok – bevezetés a képzőművészetbe, workshop gyerekeknek, ahol játékos 
formában a kipróbálhatják a különféle alkotási formákat és technikákat, fejlesztve a résztvevők vizuális kultúráját. A közös 
alkotások készítése, kiállítása koronázza meg a  2 x 1 hetes műhelyfoglalkozásokat. 

Tudod mit nézel? Bevezetés a kortárs művészetbe címmel kortárs művészeti nyitott kurzust terveztünk szakmai előadá-
sokkal, beszélgetésekkel fűszerezve. Célunk, hogy a közönség közelebb kerüljön az általa sokszor értelmezhetetlennek 
tartott alkotásokhoz, és nyitottabbá váljon új művészeti irányzatok felé. Az Art Piknik – beszélgetés a művészeti élet sze-
replőivel szintén lehetőséget nyújt érdekes művészekkel – írókkal, képzőművészekkel, stb. – való közvetlen eszmecserére.  

Daloló Györök – címmel tervezünk egy amatőr kórust életre hívni, ahol szakmai vezető segítségével élhetjük meg a közös 
éneklés  örömeit. A pályázat keretében egy digitális zongora is beszerzésre kerül. 
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TÁRSAS-KÖR  
Kéthetente csütörtökönként a Bertha Bul-
csu Művelődési Ház és Könyvtár nagyter-
mében egy kellemes ötórai tea és sütizés, 
beszélgetés mellett szeretettel vár minden 
csatlakozni vágyót Tóthné Takács Magdi, a 
klubvezető. 

2022. január 13. csütörtök 17.00 óra 

FILMVETÍTÉS 

Házassági történet  
amerikai vígjáték, dráma, 136 perc, 2019 

Noah Baumbach kíméletlen, de egyben 
szívmelengető képet fest a nézőknek egy 
házasság széthullásáról és egy család ösz-
szetartásáról.  

A főszerepeket Adam Driver, Scarlett    
Johansson, Laura Dern és Alan Alda játsz-
sza.  

ZENÉS ÖLELŐ  
Ingyenes zenés foglalkozás  
0-3 éves korú gyerekeknek                      

Török Niki zenepedagógussal a 
Bertha Bulcsu Művelődési Ház és 

Könyvtárban. 

2022. januári időpontok: 

Január 6., 13., 20. 
Csütörtök 9.00 óra 
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2022. január 20. csütörtök, 16 óra 

Az önkormányzatának 2022. évi költségvetésének megtár-
gyalása (első olvasat). 
Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítéséről. 
Tájékoztató a folyamatban lévő peres és egyéb ügyekről. 
 

2022. február 17. csütörtök, 15.00 óra 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése . 
 

2022. február 17. csütörtök, 16.00 óra 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása.  
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből szár-
mazó fizetési kötelezettségek, valamint saját bevételeinek 
három évre várható összegének meghatározása. 
Balatongyörök Község Önkormányzatának 2022. évi költ-
ségvetésének elfogadása. 
A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jó-
váhagyása. 
Útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati 
támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfo-
gadása. 
Beszámoló a Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár 
2021. évi tevékenységéről és a 2022. évi munkaterv. 
Felkészülés a 2022. évi turisztikai szezonra a strand műkö-
dése, állapotrögzítés, és további feladatok meghatározása.  
 

2022. március 24. csütörtök, 16.00 óra 

Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének megha-
tározása. Tájékoztató az elvégzett és a folyamatban lévő 
beruházásokról. 
 

2022. március 31.csütörtök, 15.00 óra Vonyarcvashegy 

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 
végrehajtása. 
 

2022. április 21. csütörtök, 16.00 óra 

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása. 
Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Tájékoztató a Nyugat- Balatoni turisztikai Iroda Nonprofit 
Kft. 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi terveiről.  
Tájékoztató a Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 2021. 
évi gazdálkodásáról. Szezonnyitó rendezvény programjának 
megtárgyalása. 
 

2022. május 19.csütörtök 16.00 óra 

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2021.évi munkájáról. 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi 
ellátásának értékelése. Beszámoló a Keszthelyi Szociális 
Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról. 
 

2022. június 16. csütörtök 16.00 óra 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása. 
Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevé-
kenységről. 

Beszámoló a községi temetővel kapcsolatos feladatokról. 
 

2022. szeptember 29. csütörtök 15.00 óra 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 
módosítása. 
 

2022. szeptember 22. csütörtök 16.00 óra 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra vo-
natkozó szabályzat felülvizsgálata. Csatlakozás a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordu-
lójához.  
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről a községben, a 2021. 
évben végzett munkáról. 
Beszámoló a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hivatásos Tűzoltóságának 2021. évi munkájáról. 
 

2022. október 20. csütörtök 16.00 óra 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének mó-
dosítása.  
Tájékoztatás a felnőtt háziorvosi ellátásról, a gyermekorvo-
si ellátásról.  
Beszámoló a Turisztikai Egyesület 2021. évi működéséről, 
szezonértékelés. 
Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános 
Iskola oktató-nevelő munkájáról. Tájékoztató a Vonyarc-
vashegyi Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki tagóvodája ok-
tató-nevelő munkájáról. 
Beszámoló az adóztatásról. 
 

2022. november 17.csütörtök 16.00 óra 

Helyi adórendelet, települési adórendelet  felülvizsgálata. 
2023. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjának 
felülvizsgálata. 
Ellátási térítési díjak felülvizsgálata, közterület használati 
díjak felülvizsgálata. 
 

2022. november 21. hétfő 17.00 óra 

KÖZMEGHALLGATÁS  
 

2022. december 14. szerda 16.00 óra 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása. 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
Beszámoló a Műszaki, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bi-
zottság 2022. évi munkájáról. 
Az Önkormányzat 2023. évi munkatervének megállapítása. 
Beszámoló az önkormányzat társulásban végzett feladatai-
ról. 
Tájékoztatás Balatongyörök Község környezeti állapotáról. 
Tájékoztató a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intéz-
ményfenntartó Társulás 2022. évi működéséről. 
 

2022. december 15. csütörtök 15.00 óra Vonyarcvashegy 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 
munkájáról. 

Balatongyörök Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve  
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Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2019. április 29-én megtartott rendkívüli ülésén 
döntött Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról.  

Az Értéktár Bizottság feladatai:  

„A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló” 
2012. évi XXX. Tv. 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján  a települési értékek azonosítása, a helyi 
értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozá-
sa, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.  

A legfontosabb feladata a Bizottságnak, hogy felhívja a la-
kosság figyelmét a helyi értékek azonosítására. 

Mire vagyunk büszkék Balatongyörökön? Mit mutat-
nánk meg szívesen másoknak is, ami számunkra értéket 
képvisel?  

Sokszor már nem vesszük észre azt a rengeteg értéket (tájat, 
helyet, szokásokat, helyi ételeket-italokat, épületeket, em-
bereket stb.), ami körülvesz minket. A helyi értékek felku-
tatása valójában segít minket abban, hogy nyitott szem-
mel forduljunk körbe, és új szemmel tekintsünk telepü-
lésünkre.  

A bizottság tagjai: Villányi Éva, a Bertha Bulcsu Művelő-
dési Ház és Könyvtár intézményvezetője - elnök, Bánkiné 
Király Zsuzsanna és Biró Róbert 

A Bizottság munkája 

A Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente két-
szer  tartja, melynek során az időközben beérkezett, össze-
gyűjtött helyi értékek Értéktárba történő felvételének javas-
latait tárgyalja meg. 

 

2021-ben felvett értékek 

Villányi Éva javaslatára „A Györöki várhoz és a Szent Mi-
hály-dombhoz kapcsoló történelmi emlékezet” elnevezésű 
értéket felvettük a Balatongyöröki Települési Értéktár kul-
turális örökség szakterületi kategóriájába. A 2021-es Hun-
garikum pályázat keretében az utóbbi helyi érték megismer-
tetésével kapcsolatos kiadvány megjelentetésére pályázott 
az Önkormányzat – sajnos sikertelenül.  

Papp Krisztián javaslatára „Csízy Istvánné tojáskarcoló 
életútja és tevékenysége” értéket felvettük a Balatongyöröki 
Települési Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóri-
ájába.  

A Bizottság ülésein megvitattuk a helyi lakosság bevonásá-
nak módjait a települési értékek gyűjtésébe. Beszéltünk a 
helyi értéktár klub elindításáról, valamint egy érdeklődők-

kel közös becehegyi sétáról, melynek során együtt felkeres-
nénk a helyi értéktárban szereplő pincéket, présházakat, 
hogy ne csak helyrajzi szám alapján tudjuk beazonosítani 
őket.  

Az ülésen több helyi lakos is részt vett a Becehegyről, akik 
értékes hozzászólásokkal és javaslatokkal gazdagították a 
beszélgetést, valamint az eltelt időben két javaslatot is eljut-
tattak a Bizottsághoz, melyről majd januárban fogunk dön-
teni.  

 

Jelenleg az alábbi értékek találhatók a Helyi Értéktár-
ban:  

• Szőlőtermesztés és borászat Balatongyörökön (agrár- 
és élelmiszergazdaság) 

• Becehegyi kápolna (építészet) 
• Balatongyörök közigazgatási területén található régi 

pincék és présházak (építészet) 
• Balatongyöröki szüreti mulatság (kulturális örökség) 
• Becei olaszrizling (agrár- és élelmiszergazdaság) 
• A Györöki várhoz és a Szent Mihály-dombhoz kapcso-

ló történelmi emlékezet (kulturális örökség) 
• Csízy Istvánné tojáskarcoló életútja és tevékenysége 

(kulturális örökség) 

 

A Megyei Értéktárban szereplő balatongyöröki értékek:  

• Balatongyöröki Balaton utca és a Kossuth Lajos utca 
helyi védett utcaképe (épített környezet) 

• Balatongyöröki Szépkilátó és onnét feltárulkozó táj 
(természeti környezet)  

 

A Helyi Értéktár Bizottsághoz a Becehegyért és Paphegyért 
Egyesület (Balatongyörök) részéről több javaslat is érke-
zett, melyekről várhatóan 2022 januárjában dönt a Bizott-
ság.  
 

Amennyiben Ön is javasolna értéket a Települési Értéktár-
ba, bármikor megteheti egy egyszerű formanyomtatvány 
kitöltésével, melyet kérésre elküldünk e-mail-ben, vagy a 
Bertha Bulcsu Művelődési Házban papír alapon is igényel-
hető, és helyben segítünk is a kitöltésben. Keressen minket 
bátran és bizalommal:  
 

Villányi Éva 

+36 30 3737 109 

muvhaz@balatongyorok.hu  
 

Várjuk az Ön javaslatait is!  
Töltsük fel közösen a Helyi Értéktárat!  
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Kedves Betegeink! 
 

A DECEMBERI HÁZIORVOSI RENDELÉS a kö-
vetkezőképpen alakul: 
 

December 22-23 -án  
 nem lesz rendelés (nővéri ügyelet sem lesz) 
 Helyettesítés: Dr Vajda Gábor   
 Gyenesdiás, Jókai u. 3., Tel:+36/83 316-823  
 Szerda : 8.00-11.00, csütörtök: 8.00- 11.30  

December 24-25-26-án  
 24 órás ellátás a keszthelyi kórház, vidéki ügyeletén. 

December 29-30-án  
 nem lesz rendelés (nővéri ügyelet elérhető lesz) 
 Helyettesítés: Dr Barta Rita  
 Tel: +36 83/347-618; +36 83/347-619  
 Szerda: 13.00-16:00, csütörtök: 8:00-11:30  

December 31 - Január 02-ig  
 keszthelyi kórház, vidéki  ügyelet 24 órában. 
 

2022.01.03-tól a rendelés a megszokott rendben indul. 
 

Kellemes Ünnepeket kívánunk! 
 

Dr. Dudás Margit 

 Családbarát munkahely és közigazgatás a közös hivatalban 
  

A Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter – Novák Katalin – 2021. májusában nyílt pályázatot hirdetett az előző évek 
gyakorlatához hasonlóan családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan 
családbarát programok támogatása volt, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti 
és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. 
A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017 óta minden évben benyújtotta pályázatát a családbarát munkahely 
cím elnyerésére. 2021-ben másodszor örülhettünk pozitív döntésnek, így a vonyarcvashegyi székhelyként működő hivatal 
mellett a balatongyöröki kirendeltség is elnyerte a családbarát munkahely címet és a közös hivatal 1.300.000 Ft támogatást 
kapott a pályázatban foglalt célok megvalósítására. 
A Közös Hivatal vezetői tisztában vannak azzal, hogy a hatékony szervezeti működéséhez, a hivatali célok megvalósításá-
hoz kiegyensúlyozott köztisztviselőkre van szükség. A dolgozó, irodai munkát végző ember számára a munkahely a máso-
dik otthon, ahol az aktív idő nagy részét tölti, ezért a munkahelyi légkör, stressz az egész életminőségre kihat. Egy jó kö-
zösség egészséges és elégedett csapattagokból áll. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető ér-
dek nemcsak a munkáltatónak, hanem az egész társadalomnak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban 
lehet dolgozni. A központi elvonások és covid járvány okozta nehéz anyagi helyzet miatt a köztisztviselők nem számolhat-
nak a vállalkozási szférában tapasztalható béremelésre, ezért a családbarát munkáltatói hozzáállás, a pályázat által finanszí-
rozott programok és az ismételten elnyert családbarát cím egyik eszköze lehet a munkaerő megtartásának, új munkaerő 
felvételekor növelheti a hivatal vonzerejét. 

 

   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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Közérdekű  
telefonszámok  

E.ON közvilágítás hibabeje-
lentő +36  80 200 636 

E.ON áram hibabejelentő 

+36 80 533 533 

E.ON gáz hibabejelentő   
+36 80 301 301 

DRV. ZRT. (víz) hibabeje-
lentő  +36 80 240 240 

ZNET 1277 

ZALAISPA (szemétszállítás) 
+36 82 707 510/1 mellék 

Községgondnokság  Bala-
tongyörök  - Németh     

István +36 30 850 8650 

 

Balatongyöröki Polgárőr 
Egyesület - Rógán Tibor 

+36 20 325 5222 

 

SEGÉLYHÍVÁS 

 112 

Iskolai hírek  
 

Több, mint 160 versenyző jelenlétével zajlott le Nagykanizsán a Kőrösi Cso-
ma Sándor Megyei Szövegértő Verseny, melyen a vonyarcvashegyi Eötvös 
Károly Általános Iskola diákjai közül egy alsó-, és négy felső tagozatos tanu-
ló vett részt. A 2. osztályos Szabó Zétény kiváló teljesítményével a 3. helyen 
végzett. A felsősök közül az ötödikes Csák Boglárka 22., Somogyi Dorina 
10., a hetedikes Kabai Gábor 7., Marton Rita (Balatongyörök!) a 13. helyen 
végzett. Felkészítő tanárok: Pálné Bozzai Ibolya, Kósa Tamás 
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