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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek

Miniska Zselyke: Az örök fiatalság (részlet)
„Az idő… az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.

Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget,
Megismerték a különböző „embereket”.
Az idő csodálatos, az idő tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal marad.”

Idősek hónapja alkalmából kívánok minden szépkorú lakosnak egészséget, hosszú, boldog életet!
Szeretettel: Horváthné Kánya Enikő
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Döntött a képviselő-testület
2020. szeptember 24-i
Horváth László polgármester:
A napirendi pontok tárgyalását megelőzően tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Ángyán
Attiláné óvodavezetőt, valamint Ifiné Bodó Erzsébet nyugdíjas óvodapedagógust, és felkéri
Ángyán Attiláné óvodavezetőt a 40 éves pedagógiai szolgálati emlékérem ünnepélyes keretek
között történő átadására.
Ángyán Attiláné óvodavezető köszöntő beszédét követően a szolgálati emlékérmet átadja Ifiné
Bodó Erzsébet óvodapedagógus részére, aki azt köszönettel átveszi.
Ezt követően Horváth László polgármester Ifiné Bodó Erzsébet kitüntetett óvodapedagógust
virággal köszönti.
1. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I.
forduló
Horváth László polgármester:
Kiss Ferenc és Tilesch József elnök urak a keddi pénzügyi bizottsági ülésen megjelentek, ahol a
bizottság szóban tájékoztatta őket a kapott támogatások elszámolása körében felmerült
kifogásokról. Ilyen jellegű észrevétel volt a pénzügyi bizottság elnöke által, hogy a számlákon nem
került feltüntetésre az azokhoz kapcsolódó rendezvény megnevezése, a rendezvényen megjelentek
száma, illetve hiányosságként merült fel, hogy a média nincs kellően tájékoztatva hír és
képanyaggal a megtartott rendezvényekről. Az elnök urak az elmondott kifogásokat megértették
és ígéretet tettek arra, hogy a jövő évi elszámolás során ezeket a hiányosságokat pótolni fogják.
dr. Várszegi József képviselő:
Közpénzekről van szó, azok felhasználása kell, hogy igazodjon a szervezetek alapcéljaihoz, mind
a pályázat, mind az elszámolás feleljen meg a rendeleti és a szerződésben vállalt
kötelezettségeknek. Nagyobb fegyelmezettséget kell tanúsítaniuk a civil szervezeteknek.
85/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, képviselői indítványt
megtárgyalta és javasolja, hogy a képviselő-testület által esetlegesen megfogalmazott elvekkel,
javaslatokkal azt a 2020. október havi ülésén II. fordulóban tárgyalja tovább.
Horváth László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgárőr egyesület a művelődési
ház melletti helyiségnek a Balatonberényért Egyesület részére történő bérbeadásról szóló értesítést
2020. február 12-én vette át.

2

IV. évfolyam, 8. szám

2020. október

2. A Balatonberényi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a Kft-nek a két ülés között
végzett tevékenységéről
Véghelyi Róbert ügyvezető:
A keddi pénzügyi bizottsági ülésen részletesen beszámoltam szóban a Kft-nek a két ülés között
végzett tevékenységéről azzal, hogy a nyári szezonról az október havi testületi ülésre részletes
beszámolót fogok tenni. Összességében elmondható, hogy eredményes nyarat zártunk, a strand
bevétele kb. 31 millió forint volt, az erdei iskolában pedig nettó 4-4,3 millió forint bevétel
keletkezett. A zöldterület karbantartásokat is folyamatosan elláttuk, az utak javítását külsős
vállalkozó bevonásával végeztük el.
Varga Zsolt János képviselő:
A Mise út javítására vonatkozóan van-e elképzelése a Kft-nek?
Véghelyi Róbert ügyvezető:
A végleges megoldás a teljes aszfaltozás lenne, emellett a csapadékvíz elvezetést is meg kell
oldani, sajnos a közművek fölött süllyed az aszfalt.
Gazda János képviselő:
Én is köszönöm a Kft munkáját. Azt szeretném ismételten jelezni, hogy nem történt meg a
gyógyszertár mögötti partoldal rendbetétele, habár ezt a korábbi ülésen kértem az ügyvezető úrtól.
Azt is kértem, hogy a kísérleti partszakaszon a stégek mellé kerüljön kihelyezésre a kutyafürdetést
tiltó tábla, ami szintén nem történt meg.
Horváth Péter alpolgármester:
A parkoló felfestését már két éve kérem, néha kaotikus állapotok vannak a parkolások során.
Egyébként a községben az egész parkolási rendszert át kellene gondolnunk és gondolkodnunk kell
a focipálya mögötti területek hasznosításáról is. Gondolok itt a sportolási lehetőségek bővítésére,
játszótér kialakítására, színpad áthelyezésére. A kutyás ügy évek óta téma, egyébként a táblákat
mindig ellopják, és a szabályokat sem tudjuk betartatni. Véleményem szerint nincs arra jogi
lehetőségünk, hogy a kutyákat a Balatonból kitiltsuk, mivel a Balaton a Magyar Állam tulajdonát
képezi. Egyre elterjedtebb a kutyabarát gondolkodásmód a szálláskiadóknál,
vendéglátóegységeknél is, és igény van a kutyás strand kialakítása iránt.
dr. Várszegi József képviselő:
Van már kutyabarát munkahely is. Meg szeretném kérdezni az ügyvezető urat, hogy mi van
azokkal a fákkal, amiket az önkormányzat a vitorlás egyesülettel közösen ültetett a kísérleti
partszakaszon?
Véghelyi Róbert ügyvezető:
A vitorlás egyesülettel kapcsolatos körülményeket már a nyár elején, illetve a mostani
előterjesztésemben is leírtam. Ebben az évben volt egy tisztázatlan jogi helyzet és az egységes
falukép érdekében a terület kaszálását elvégeztük. Most szeptemberben kaszáltunk utoljára, ezt
Dér Ferenc elnök úrral is közöltem. Most már csak a hulladékgyűjtők ürítését fogjuk végezni,
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mivel erre van érvényes szerződésünk. A többi feladat az egyesület dolga lesz. Indokolt lenne, ha
a vitorlás egyesület elnöke keresné meg az önkormányzatot annak érdekében, hogy a jelenleg
vitatott kérdések megbeszélésre kerüljenek és véleményem szerint az egyesületnek nincs is
szüksége ekkora terület bérletére.
Véghelyi Róbert ügyvezető:
Fontos lenne a párbeszéd az egyesület és az önkormányzat között, melyben fel lehetne hívni az
egyesület elnökének figyelmét arra, hogy a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségüket tartsák
be.
Horváth László polgármester:
Az október havi testületi ülésre meghívjuk Dér Ferenc elnök urat, és szóban is felhívjuk a figyelmét
arra, hogy az egyesület a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit tartsa be.
Horváth Péter alpolgármester:
Meglátásom szerint lehetne kötelezni az egyesületet arra, hogy az idén végzett kaszálási
költségeket térítse meg a kft részére.
Véghelyi Róbert ügyvezető:
Egy kaszálás 50-60 ezer forintba kerül, 2 alkalommal végeztük mi el a munkát, a többit vállalkozók
bevonásával. A kaszáláson túl a fákat is nyestük, a lehajló ágakat visszavágtuk, a területet
gereblyéztük, és a zöldhulladékot is elszállítottuk. Visszatérve dr. Várszegi József képviselő úr
eredeti kérdésére azt tudom mondani a facsemetékkel kapcsolatosan, hogy két fenyőfa száradt el,
a többi fa rossz állapotban van, de élnek. Ezt a két elszáradt fenyőfát ki fogjuk szedni és elszállítjuk.
Sajnos olyan nyílt területen vannak a csemeték, hogy ki vannak téve erősen az időjárási
viszonyoknak. Korábban is próbálkoztunk ott faültetéssel, de soha nem eredtek meg. Az is
elképzelhető, hogy emberi beavatkozás miatt.
86/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényi Nonprofit Kft-nek a
két képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról adott beszámolóját elfogadja.
3. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Véghelyi Róbert ügyvezető (Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Véghelyi Róbert ügyvezető:
Az írásos előterjesztésben részleteztem az önkormányzati tulajdonú lakásokat és kértem a testület
javaslatát a bérleti díjak vonatkozásában, hogy az aránytalanságokat megszüntessük.
Horváth László polgármester:
Az ingatlanok fekvése, műszaki állapota, nagysága, komfortfokozata különböző, ezért nem
javasolnám egységár megállapítását. Az ingatlanokra külön egyedi díjakat kellene meghatározni.
A pénzügyi bizottság az ülésén most nem javasolta a bérleti díjak megemelését, ettől függetlenül
az ügyvezető úr tárgyalhat a bérlőkkel a bérleti díj emelésére vonatkozóan.
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Varga Zsolt János Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
ülésvezető elnöke:
A bizottság a Kft. által az előterjesztésben javasolt bérleti díjakkal nem értett egyet. A bizottság
azt javasolta, hogy a Bartók B. utcai lakások felújítására készüljön költségterv a szükséges
munkanemekre és azok fontossági sorrendjére.
Horváth Péter alpolgármester:
Javaslom, hogy egy későbbi testületi ülésen vegyük külön napirendi pontba az önkormányzati
tulajdonú bérlakások ügyét, és határozzuk meg a lakások jellegét, különítsük el a szolgálati, a
szociális és a piaci alapú lakásokat. Ugyanakkor felvetődött lehetőségként az is, hogy
szálláshelyként üzemeltetnénk egyes lakásokat, amely több bevételt keletkeztetne az
önkormányzat számára, illetve a felújításokra pályázni is lehetne.
Mestyán Valéria címzetes főjegyző:
Az önkormányzat a lakások üzemeltetését átadta a Kft. részére. Ő a bérbeadó és a bérleti díjakat is
a Kft. határozza meg. Balatonberényben nincs lakásrendelet, lehet ilyet alkotni, vagy beépíteni a
meglévő vagyonrendeletünkbe. Javaslom, hogy a testület először arról döntsön, hogy mi legyen a
lakásokkal kapcsolatos koncepciója, milyen jellegű lakások legyenek, pici alapú, szolgálati, vagy
szociális lakás, és ezt követően lehet gondolkodni a rendelet megalkotásban, hiszen azt
megfelelően elő kell készíteni.
87/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a hivatal
műszaki ügyintézőt és a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. novemberi pénzügyi bizottsági ülésre
készítsen műszaki felmérést valamennyi önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában, és azt
terjessze a bizottság elé.
b) Felkéri továbbá a polgármestert, hogy írásban keresse meg dr. Belina Csaba háziorvost arra
vonatkozóan, hogy írásban nyilatkozzon, hogy a Balatonberény, Béke utca 2. szám alatti lakásra a
jövőben is igényt tart-e.
5. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Horváth László polgármester:
Mielőtt meghallgatnánk a megjelent adóügyintéző kollegát, meg szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy kívánják-e ebben az évben az adórendeletet módosítani.
Varga Zsolt János képviselő:
Valamennyi képviselő nem választ adott, egyben jelzi, hogy a PTKI Bizottság az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Horváth László polgármester:
Az adórendelet felülvizsgálatát megkezdtük, én javaslom, hogy hallgassuk meg a megjelent
adóügyes kollegát.
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Darvas Elemér adóügyi főtanácsos:
Több képviselő is megkeresett a hivatalban, melynek során is kifejtettem, hogy jó lenne, ha az
ingatlanok értéke után adóztatnánk, törvényi lehetőség erre van, csak nehéz kivitelezni. Kb. 3.000
adóalany van a faluban, az adóügyintézésre egyedül vagyok, fontos, hogy olyan rendeletet
alkosson a testület, amit végre is lehet hajtani. Jelenleg 600 fő adóalany fizet kommunális adót a
községben, ha ezt kivezetjük, akkor a kommunális adót el kell törölni, helyette építményadót kell
kivetni. Ehhez az kell, hogy valamennyi érintett adóalany építményadó-bejelentést tegyen,
melyben saját maga vallja be a hasznos alapterületet. Az a tapasztalatom, hogy az emberek
körülbelül 80%-a nem tudja kitölteni az adónyomtatványokat, ebben segítségre szorulnak. Az
építményadó kedvezményénél bizonyítani kell, hogy ő életvitelszerűen az ingatlanban lakik, ki
fogja ezt ellenőrizni. A négyzetméter adatokat is ellenőrizni kéne, ami rengeteg időt és plusz
embert igényel. Egyébként az építményadó és a telekadó vagyoni típusú adó, sávosan is
meglehetne állapítani. A sávok esetében övezeteket értek, ahol értékesebb az ingatlan, ott nagyobb
az adó mértéke, de akkor ehhez kell igazítani a fejlesztéseket is.
Külsős szakértőt is be lehetne vonni az előkészítő munkába, például egy ingatlanforgalmi
szakértőt.
Horváth Péter alpolgármester:
Javaslom, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésre az adóügyi főtanácsos készítsen egy
ütemtervet az adórendelet módosításának előkészítési folyamataira vonatkozóan.
dr. Várszegi József képviselő:
Elismerésem Darvas Elemér úrnak, azt szeretném megkérdezni, hogy az adóval kapcsolatos
munkában a képviselő-testület tud-e segíteni?
Darvas Elemér adóügyi főtanácsos:
Az adóügyintézést csak köztisztviselő végezheti, ez egy összetett dolog, de az biztos, hogy több
emberre lenne szükség.
Horváth Péter alpolgármester:
Szeretném megkérdezni a címzetes főjegyző asszonyt, hogy van-e lehetőség létszámemelésre?
Mestyán Valéria címzetes főjegyző:
Minden településen 1-1 adóügyintéző van, Balatonmáriafürdőn van 2, de ott is az egyik munkatárs
kapcsolt munkakörben dolgozik. Mivel köztisztviselőkről van szó, az esetleges létszámbővítés
kérdésében a 3 önkormányzat képviselő-testülete együttesen lenne jogosult dönteni.
Darvas Elemér adóügyi főtanácsos:
Berényben a bevételek 1/3 részét teszi ki az adóbevétel. Sokkal hatékonyabb lenne az
adóügyintézés, ha nem egyedül kellene ellátnom, mivel a sok feladat miatt az adóellenőrzés, illetve
a végrehajtás sajnos háttérbe szorul.
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89/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Darvas Elemér adóügyi
főtanácsost, hogy a 2020. november havi pénzügyi bizottsági ülésre készítsen ütemtervet az
adórendelet módosításának előkészítési folyamataira vonatkozóan.
b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a 2020. november 4.
napján tartandó együttes ülésen tárgyalásra kerüljön a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatalnál a helyi adóügyintézői létszám bővítése, különös tekintettel a Balatonberényi
kirendeltségre.
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés
között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Horváth László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Horváth László polgármester:
Szóban ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy pályázat útján 87 erdei köbméter
fát fog kapni önkormányzatunk. Idén is rönkben kerül ki a fa, úgy, mint tavaly, nincs olyan
vállalkozó, aki ezt konyhakész állapotra felvágná. A tavalyi évhez hasonló formában kerül
kiszállításra a támogatottak részére.
Az EFOP pályázat keretében az erdélyi út megszervezését nem javasolják, az erre szánt 1.787.000
Ft pályázati összeg felhasználására kéri majd a képviselők javaslatát. Ezt felhasználhatjuk a jövő
évben megrendezendő nyári rendezvényekre vagy nyári táborra.
Javasolja, hogy az idei évben a járványügyi helyzetre tekintettel az idősek napját ne tartsuk meg,
hanem helyette ajándékozzuk meg a 65 év feletti berényi lakosokat, körülbelül 390 főről van szó.
Az ajándékok kiosztására karácsony előtt kerülne sor. A Magyar Vöröskereszt Balatonberényi
Alapszervezeténél tisztújítás volt, az új elnök Szabó Aranka, a titkár pedig Németh Józsefné lett.
A Magyar Vöröskereszt egyébként a támogatási összegéből 170 ezer forintot ajánlott fel az idősek
megajándékozására.
Október 24-én harmadik alkalommal kerül sor a nosztalgiavonatozásra, a vonat 11:39 perckor
érkezik a Balatonberényi Vasútállomásra, kéri a képviselőket, hogy a testület közösen fogadja a
vonatot, valamint javasolja, hogy 50.000 forinttal támogassuk a szervezőket.
Tájékoztatja a testületet az önkormányzat 2020. augusztus 31-i állapotnak megfelelő pénzügyi
helyzetéről, miszerint a pénzkészlet összege 113.136.618 Ft, a pályázati pénzkészlet összege
15.918611 Ft.
Varga Zsolt János képviselő:
Miért ideiglenes parkolót tervezünk a HM üdülő területére?
Horváth László polgármester:
Azért, mert a végleges parkolóhoz a HÉSZ-t módosítani kell.
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90/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést elfogadja
b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról,
fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja.
91/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyszob-Balatonszentgyörgy
vasútvonalán megrendezett emlékvonatozás szervezője részére 50.000 Ft anyagi támogatást nyújt.
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Horváth Péter alpolgármester:
Jó lenne, ha az önkormányzat saját forrásból támogatná a szakképzésben tanulókat is. Erre
vonatkozóan írásban előterjesztést fogok tenni.
Mestyán Valéria címzetes főjegyző:
Balatonmáriafürdő nem csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, hanem önálló
rendelete van a felsőoktatásban részt vevők anyagi támogatására, ez egy egyszeri összeg évente.
A szakképzésben tanulók támogatására is lehet önkormányzati rendeletet alkotni, ha a testület úgy
dönt.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(IX.28.) önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
szabályairól
(A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
való csatlakozásról
92/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021.
évi pályázati fordulójához, melynek „Általános Szerződési Feltételeit” elfogadja és kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
b) Balatonberény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a EPER-Bursa rendszerben rögzíti
(https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx).
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c) Balatonberény Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben
általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
d) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
formában a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az A és B típus
tekintetében kiírja.
Határidő: szándéknyilatkozat megküldésére: 2020. október 1.
Határidő pályázat kiírására: 2020. október 5.
Felelős: Horváth László polgármester
8. A Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Király Szabolcs képviselő:
A támogatottak még az idén megkapják a tűzifát?
Horváth László polgármester:
Valószínűleg igen, mindig kértük, hogy már tavasszal írják ki a pályázatot. A SEFAG-gal a
szerződést hamarosan megkötjük, jó a kapcsolatunk velük, és utána már hozhatják is a fát. A Kft.
fogja kiszállítani, szerintem még a karácsonyi ünnepek előtt.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(IX.28.) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról
9. Döntés pályázat kiírásáról az önkormányzat honlapjának fejlesztése tárgyában
Varga Zsolt János Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
ülésvezető elnöke:
A bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta és felkérte Härtel Sebastian
képviselőt, hogy a 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésre – felajánlása alapján – tegyen
javaslatot a pályázati kiírás szakmai megfogalmazására.
Härtel Sebastian képviselő:
Az általam felkért személy a mai napra nem tudta még a szakmai anyagot összeállítani, én sem
rendelkezem akkora szakmai tudással, mint egy szakember, ezért javasolom, hogy a képviselőtestület a szakmai anyag összeállítására 2020. október 15-ig adjon határidőt, melyet annak
elkészülte után, azonnal írásban megküldök képviselőtársaim részére.
93/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Härtel Sebastian képviselőt,
hogy az önkormányzat honlapjának fejlesztése tárgyában a pályázati kiírás műszaki tartalmára
vonatkozó írásos javaslatát 2020. október 15-ig küldje meg valamennyi képviselő részére, melyet
követően a pályázat kiírása és a pályázati kiírás feltételeinek maghatározása tárgyában a képviselőtestület ülés tartása nélkül írásban dönt.
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10. Balatonberény TRE módosításának végrehajtása kapcsán telekértékesítés
Király Szabolcs képviselő:
Nem lehetne inkább bérbe adni ezeket a területeket?
Horváth László polgármester:
Nem megoldás, hiszen ez által az ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerinti nagysága nem
növekedne, tehát továbbra sem lennének beépíthetőek.
Gazda János képviselő:
Ne épüljön rá kerítés.
Horváth László polgármester:
Ezt nem lehet megtiltani, mivel utcafrontról van szó, már csak ezért sem lehetséges.
94/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési
eszközeinek végrehajtása kapcsán, a Petőfi u. É-oldalán az útszabályozásra vonatkozó
előterjesztést, annak mellékleteként az ingatlanforgalmi szakvéleményt megismerte, az abban
foglaltakkal egyetért.
A Balatonberény 653/1, 653/2, 653/3, 653/5, 653/6, 653/13 és 653/15 hrsz-ú területek értékesítése
mellett dönt, az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott értékkel.
Az értékesítés kizárólag a mögöttes területek telekhatár rendezése céljából történhet, azzal a
feltétellel, hogy a jogügylettel járó szerződéskötési, ingatlan-nyilvántartás módosításával járó
költségek kizárólag a vevőt terhelik.
b) Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az ingatlanok
értékesítéséből befolyt vételárat a Balatonberény Petőfi utcai járda felújítására fordítja.
11. Döntés a „Balatonberényi Naturista Strand fejlesztése II. ütem” tárgyú pályázatban
95/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonberényi Naturista Strand
fejlesztése II. ütem” című projekt egységes vizuális megjelenésű öltözőkabin létesítésére árajánlat
kérése tárgyú - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban benyújtott
3 db árajánlatot megismerte.
b) A képviselő-testület a Gótika Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft. (8230Balatonfüred,
Fürdő u. 20.) bruttó 2.525.649 Ft összegű ajánlatát tartotta legkedvezőbbnek, így a beszerzést
velük kívánja megvalósítani.
c) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről tájékoztassa.
96/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonberényi Naturista strand
fejlesztése II. ütem” című projekt egységes arculatú tájékoztató eszközök kialakítására árajánlat
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kérése tárgyú - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban benyújtott
3 db árajánlatot megismerte.
b) A képviselő-testület a Szín Vonal B.D.C. Kft (8200 Veszprém, Házgyári út 7.) bruttó 1.261.745
Ft összegű ajánlatát tartotta legkedvezőbbnek, így a beszerzést velük kívánja megvalósítani.
c) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről tájékoztassa.
12. Balatonberény Község Településfejlesztési Stratégiai Programja 2020 - 2024
Horváth László polgármester:
dr. Várszegi József képviselő úr megküldte részünkre a lakossági észrevételekkel kiegészített
stratégiai programot, melyet a képviselő-testületnek határozatával el kell fogadnia és utána azt
közzé tudjuk tenni a honlapon, valamint az újságban.
97/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Balatonberény Község Településfejlesztési Stratégiai Programjának lakossági észrevételekkel
egybefoglalt változatát, és elrendeli annak közzétételét a község honlapján, valamint a helyi
újságban.
13. Egyebek
Horváth László polgármester:
Nyilvánítsa ki a testület, hogy a Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlanon szabad strandot kíván
létesíteni. Erre azért van szükség, hogy az előkészítő munkákat megkezdhessük, hogy van-e
lehetőség, és milyen feltételekkel ezen a területen kijelölt fürdőhely létesítésének. Ennek a
nyilatkozatnak semmilyen kötelező ereje nincs. Tudnunk kell, hogy milyen előírások vonatkoznak
a fürdőhely létesítésére és az milyen költséggel járna. Ez csak a vitorláskikötőig terjedő terület
lenne, tovább nem, először ezt a részt vizsgáljuk meg.
dr. Várszegi József képviselő:
Pontosítanunk kellene a megfogalmazáson, mivel még nem egyértelmű, hogy ezen a partszakaszon
mindenki akar-e kijelölt fürdőhelyet.
Horváth László polgármester:
Akkor a nyilatkozatunk arra vonatkozzon, hogy vizsgáljuk meg ennek lehetőségét.
98/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Horváth László polgármestert,
hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlanon
létesíthető-e kijelölt fürdőhely, ha igen, milyen feltételekkel és készítsen költségbecslést arra
vonatkozóan, hogy a természetes fürdőhely létesítése, esetleges üzemeltetése milyen kiadásokkal
jár.
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Határidő: folyamatosan
Felelős: Horváth László polgármester
Varga Zsolt János Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
ülésvezető elnöke:
A pénzügyi Biztosság ülésén megjelent Juhász Ágoston, mint a Balatonberény 660/17 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosának képviselője, és elmondta fejlesztési elképzelését a focipálya mögötti
területre vonatkozóan. A bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület a projektötletet az október
havi ülésen vegye napirendre és ezzel egyidejűleg a Balatonberény 660/17 hrsz-ú területre
vonatkozó részletes fejlesztési tervet a beruházó az ülésen mutassa be.
Király Szabolcs képviselő:
Én sem támogatom az elképzelést, maga a projekt, mint kisgyermekes vizijátszópark eleve nem
volt jó helyen a naturista strand mellett. Valósítsa meg az eredeti elképzelését a naturista strand
melletti területen, vagy ha a helyszín nem megfelelő, akkor változtasson a projekten.
Gazda János képviselő:
Bármilyen fejlesztésnek örülnénk, de a megkötött szerződésben nincs előírva a fejlesztés
megvalósítása.
Horváth Péter alpolgármester:
A vízijátszótér ötlete hasonló ahhoz, amit a naturista strand mellé képzelt, amennyiben problémája
van az ott fürdőzőkkel, akkor kérje a rendőrség segítségét. A szerződésben tulajdonjogot szerzett
a vevő, ezt nehéz korlátozni. A sportpálya mögötti területre nekünk van saját elképzelésünk, amit
mi szeretnénk üzemeltetni. A naturista melletti területtel csináljon azt a befektető, amit akar.
Egyébként növelné a bizalmunkat iránta, ha az oda elképzelt fejlesztést megvalósítaná.
Gazda János képviselő:
Nehezményezem, hogy a kapott vételárat nem fordítottuk fejlesztésre.
Horváth László polgármester:
Fordíthattuk volna legalább egy részét, ha nem jön a veszélyhelyzet. Tartalékolnunk kellett, ez a
felelős gazdálkodás.
dr. Várszegi József képviselő:
Volt egy pályázata Juhász Ágostonnak, akkor is tudta, hogy a nudista strand mellett van a terület.
Horváth László polgármester:
A képviselő-testületi döntés az ingatlan értékesítésére vonatkozott, a pályázat is így lett kiírva,
amiben az is szerepelt, hogy a HÉSZ-nek, illetve az övezeti besorolásnak megfelelő felépítmény
építhető csak erre a területre. Nem projektre írtunk ki pályázatot.
dr. Várszegi József képviselő:
Feléltük az ingatlanért kapott vételárat?
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Horváth László polgármester:
Nem éltük fel, az összeg a fejlesztési keretbe került, de fejlesztésre csak akkor tudjuk fordítani,
ha az egyéb bevételek befolynak és a kiadások fedezésére a működési keretből nem kell pénzt
elvonnunk. Ez egy rendhagyó év volt, nagyon sok bevételkieséssel és nem tervezett kiadásokkal,
lehetséges, hogy jövőre már körülbelül 100 millió forintos fejlesztési keretünk lesz.
dr. Várszegi József képviselő:
Miért kerítette körbe ezt a területet a tulajdonos, hiszen ezzel elzárta az önkormányzatot a
Balatontól.
Horváth Péter alpolgármester:
Ez a terület nem is határos a Balatonnal, 30 méterre van attól.
99/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Juhász Ágostonnak a
Balatonberény 1238/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó fejlesztési elképzelését, és azt nem tartja
továbbtárgyalásra alkalmasnak. A 660/17 hrsz-ú területen az eredeti elgondolást valósítsa meg.
Határidő: értesítésre 5 nap
Felelős: Horváth László polgármester
Varga Zsolt János Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
ülésvezető elnöke:
A pénzügyi bizottság ülésén megismerte Szűcs Gábor és társainak a HM Üdülő területére tervezett
projektötletét, üzemeltetési elképzelését. A bizottság felkérte a polgármestert, hogy egyeztessen az
MNV Zrt-vel a hasznosítás lehetőségei tekintetében.
Gazda János képviselő:
Szerintem tárgyaljuk tovább a fejlesztési elképzelést, akár az erdei iskola üzemeltetését is fel
lehetne ajánlani részükre.
dr. Várszegi József képviselő:
Én is örülök a megkeresésnek, ezt a fejlesztési elképzelést az önkormányzattal együttműködve is
meg lehetne valósítani, belevonva a faluközpontra vonatkozó fejlesztési elképzeléseinket is. Én is
javaslom, hogy keressük meg az MNV Zrt-t, hogy a befektetők által előadott fejlesztési ötletnek
van-e valamilyen akadálya.
Horváth Péter alpolgármester:
A beruházók helyiek, már tettek le valamit az asztalra, egyelőre még a bérletre vonatkozó
szerződés-tervezettel nem rendelkezünk.
Varga Zsolt János képviselő:
Javaslom, hogy októberre legyen saját álláspontunk a megkereséssel kapcsolatosan. Az ülésig
beszélnünk kellene az elképzeléseinkről, hogy tudjunk miről tárgyalni az októberi ülésen
megjelenő befektetőkkel.
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dr. Várszegi József képviselő:
Támogatom Varga Zsolt képviselőtársam javaslatát, kérhetünk látványtervet, részletes
tervrajzokat, mindenképp építsünk fel egy koncepciót az októberi ülésig. Továbbra is javaslom,
hogy első körben polgármester úr keresse meg a vagyonkezelőt, hogy a bérleti szerződésnek vane jogi akadálya.
100/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata:
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson
le egyeztetést az MNV Zrt.-vel a Honvédségi üdülő területére vonatkozó fejlesztési elképzelésről,
melynek eredményéről annak megérkezését követően haladéktalanul tájékoztassa a pénzügyi
bizottságot rendkívüli ülés összehívása útján.
Horváth László polgármester:
A Balatontouristnak van egy 900 milliós kempingfejlesztési terve, ők a strand és a kemping
üzemeltetői, ők tudják megítélni azt, hogy indokolt-e ebben az ütemben pályázni. A kempingnek
csak egy kis része a strand, egy tujasor választja el a kempingtől, egyébként már több fejlesztés is
történt a strandon, részben pályázati pénzből, részben önerőből, részben pedig az önkormányzat
támogatásával. A Balatontourist az egész struktúrában gondolkodik, a strandon kevés szociális
helyiség van, lehet, hogy nincs olyan pályázati cél, amiben gondolkodnának. A bérleti
szerződésünk a Balatontourist-tal 2028-ig tart, 10 évre kötöttük és a bérleti díj inflációkövető.
Horváth Péter alpolgármester:
Volt egy nagy átvilágítás 2006-2007. környékén, ami után üzemeltetőt kerestünk a naturista
strandra és kempingre. Egyetlen komoly szereplő volt akkor a piacon, és ez a Balatontourist volt.
Nem csak a bérleti díjat kell szem előtt tartani, hanem azt is, hogy a strand és kemping fejlődik,
ami folyamatosan növekvő IFA-bevételt is eredményez.
Härtel Sebastian képviselő:
Kötelező nekünk ekkora összeget visszaadni a bérleti díjból fejlesztésre?
Horváth Péter alpolgármester:
Lehet esetleg erről tárgyalni a Balatontourist-tal, de azt szem előtt kell tartani, hogy jó
együttműködés van közöttünk, nagyon sok fejlesztést saját erőből valósítottak meg, például
mobilházakat hoztak. Turisztikailag egyre erősebb szereplő a falu életében a naturista strand és
kemping, amely nekünk többletbevételt jelent.
Horváth László polgármester:
Vezérigazgató urat meg lehet hívni egy képviselő-testületi ülésre, már csak a kapcsolatépítés miatt
is.
Horváth Péter alpolgármester:
A Petőfi utcai lakók részéről jelzés érkezett felénk, hogy nagyon erős a vasút zaja, főleg
fékezéskor, a megemelt peronfal még jobban visszaveri a zajokat. Az utas tájékoztató is nagyon
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hangosan szól, főleg éjszaka zavarja az ott élőket. Szeretnék, hogy ha erre a szakaszra is kerülne
zajvédő fal. Javaslom, hogy a polgármester úr szíveskedjen írásban megkeresni a MÁV-ot a
lakossági panasz ügyében.
Horváth László polgármester:
Ez ügyben már fordultunk a MÁV-hoz sikertelenül.
Mestyán Valéria címzetes főjegyző:
A panaszosok a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz fordulhatnak, mivel ez üzemi zajnak
minősül. Esetleg meg lehetne keresni a Balatonszentgyörgyi állomásfőnökséget, annak érdekében,
hogy éjszaka halkabb legyen a hangosbemondó.
101/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Balatonberény, Petőfi utcai lakók panasza ügyében írásban keresse meg a MÁV Zrt-t az állomáson
elhaladó szerelvények, valamint az utas tájékoztató által keltett zajhatások miatt, és tegyen
kezdeményezést egy esetleges zajvédő fal megépítése érdekében.
14. Döntés lakossági fórum megtartásáról
Előadó: Horváth László polgármester (Szóban)
Horváth László polgármester:
Szeptember 14-én úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem tart lakossági fórumot a testület
feloszlása tárgyában a lakosság tájékoztatása céljából. Mivel alpolgármester úr javasolta ennek a
napirendi pontnak a tárgyalását, ezért átadom a szót.
Horváth Péter alpolgármester:
Két dolgot kell szem előtt tartanunk, az egyik, hogy a nyilvánosság előtt vagyunk, ezért mégis
indokolt egy fórum megtartása, a másik, hogy nehezek a technikai feltételek a járványügyi
helyzetre tekintettel is.
Ezért én javaslom, hogy a képviselő-testület korábban meghozott lakossági fórum megtartásának
visszavonásáról szóló döntését bírálja felül, és esetlegesen ezt a határozatot vonja vissza.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza.
102/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a 82/2020. (IX.22.) számú határozatát
visszavonja.
Határidő: 2020. szeptember 24.
Felelős: Horváth László polgármester
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Horváth László polgármester:
Az SZMSZ szabályaira figyelemmel javaslom, hogy a lakossági fórum megtartására 2020. október
10. napján 15 órakor kerüljön sor a Községháza parkolójában, melynek napirendi pontja a lakosság
tájékoztatása a képviselő-testület feloszlásáról. Rossz idő esetén tartalék nap 2020. október 11.
napjának 10 órája legyen.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza.
103/2020. (IX.24) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 10. napján 15 órai
kezdettel lakossági fórumot tart a Községháza parkolójában a lakosság tájékoztatása céljából a
Képviselő-testület feloszlásáról napirendi ponttal. Rossz idő esetén a lakossági fórum megtartására
2020. október 11. napján 10 órakor kerül sor.
Miután más napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést 18.30 órakor
bezárja.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
2020. szeptember 29-i ülés
1. Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem – pályázat benyújtásáról döntés –
Naturista Strand Balatonberény
Horváth László polgármester:
A Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonát képező, de a Balatontourist Kft által
üzemeltetett Naturista Strand fejlesztésére a bérlő pályázatot kíván benyújtani a Kisfaludy
Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére. A pályázatok benyújtási határideje 2020. szeptember
30, támogatás intenzitása: 100 %, a pályázandó támogatás összege: 29.999.373 Ft. Az előterjesztés
részét képezi a pályázati adatlap, e szerint a pályázat tárgya elsősorban a vízi lejárók megújítása,
zöldterület felújítás, füvesítés, faültetés lenne, öntözőrendszer kiépítése, különböző kerti bútorok
beszerzése, kerékpártároló építése és egy egységes arculat kialakítása. A tegnapi napon érkeztek
meg a pályázati anyagok, még ma is sor került azok hiányosságainak pótlására és mivel holnap
lejár a pályázat benyújtásának határideje, ezért került sor a rendkívüli ülés összehívására.
Gazda János képviselő:
Szeretném, ha a Balatontourist felé jeleznénk, hogy ne az utolsó pillanatban jelezzék a pályázati
szándékukat. Jó lenne, ha egy évben legalább egyszer meghívnának minket, hogy lássuk a strand
állapotát, a megvalósult fejlesztéseket.
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105/2020. (IX.29.) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Kisfaludy
Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére, a tulajdonát képező Balatonberény Naturista Strand
(balatonberényi 660/15 hrsz.) fejlesztésére 29.999.373 Ft összegben, 100 %-os támogatási
intenzitással.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására az előterjesztés szerinti
adatlap és a pályázati kiírás szerinti mellékletek, nyilatkozatok megtételére, aláírására.
Miután más napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános rendkívüli ülést 15.30
órakor bezárja.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
Sajtóközlemény - 2020. 09. 25.
Megújult a balatonberényi önkormányzati hivatal épülete
Balatonberény Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében 32 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
Magyarország Kormánya társfinanszírozásban biztosította. Az önkormányzat a támogatás
segítségével az önkormányzati hivatal épületét újította fel.
Balatonberény Község Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében meghirdetett TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című felhívásra benyújtott pályázata 2017. június 9-én részesült támogatásban. A
Kossuth tér 1. szám alatt található önkormányzati épület energetikai felújításával a projekt és az
önkormányzat célja egyrészt a költség és energia-megtakarítás, másrészt a lakosság és az
önkormányzati partnerek környezettudatos szemléletformálása volt. A fejlesztéssel érintett
önkormányzati hivatal épülete 1996-ban épült, az épületen azóta átfogó felújítás nem történt. A
határoló szerkezetek és faszerkezetű nyílászárók hőszigetelése a kornak megfelelő követelményektől
már jelentősen elmaradt, így azok energetikai korszerűsítése időszerűvé vált. Az épület felújítás
részeként megvalósult a homlokzati felületek hőszigetelése, az új műanyag nyílászárók és az új
kondenzációs gázkazán beépítése a kapcsolódó gépészeti korszerűsítéssel. A villamos energia
fogyasztás részbeni fedezésére napelemes kiserőmű rendszer került kiépítésre. Az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében az elérési útvonal kiépítésével megtörtént a valamennyi fogyatékossági
csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítés is. A fejlesztés
eredményeként az épület fenntarthatósága és használhatósága nagymértékben növekedett. A kisebb
nyersanyag felhasználás következtében, mindamellett a megújuló energia felhasználásával az épület
környezeti hatása, a CO2 kibocsátása is jelentősen csökkent.
A projektről további információt a www.balatonbereny.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Horváth László, polgármester polgarmester@balatonbereny.hu
______________________________________________________________________________
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HIRDETMÉNY
Tisztelt Balatonberényi Választópolgárok!
A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság az időközi helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választását 2020. december 13. (vasárnap) napjára tűzte ki.
A szavazás helye: Balatonberény Községháza (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)
A szavazás ideje: 2020. december 13. napján 6.00 óra és 19.00 óra között.
Balatonberény községben 1 fő polgármester és 6 fő képviselő kerül megválasztásra.
Fontos határidők:
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2020. október 23-ig
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmeket 2020. október 8. napjától 2020. december 11. napjának 16 órájáig lehet benyújtani.
Átjelentkezésre nincs lehetőség.
Mozgóurna iránti kérelmek:
- 2020. december 9-én 16 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton,
- 2020. december 11-én 16 óráig személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton,
- 2020. december 11-én 16 óra után 2020. december 13-án 12 óráig elektronikus azonosítással
elektronikus úton vagy személyesen a szavazatszámláló bizottságnál.
A Helyi Választási Iroda legkorábban 2020. október 24-től adja át az igénylő vagy jelöltként
indulni szándékozó választópolgár részére az ajánlóívet.
Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg 2020. október 8. napján.
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, aki a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A jelölteket legkésőbb 2020. november 9. napjának 16 órájáig kell bejelenteni.
A választási kampányidőszak 2020. október 24. napjától 2020. december 13. napjának 19
órájáig tart. 2020. december 13-án, a választás napján választási gyűlés nem tartható és politikai
reklámot nem lehet közzétenni.
A koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése és a megbetegedések elkerülése érdekében
alkalmazandó eljárásrend a szavazás lebonyolítása során:
 Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy csak egészségesen menjenek szavazni! Ha
betegek, kérjenek mozgóurnát.
 A szavazóhelyiségben a sorban állás és a szavazás során is viseljenek maszkot!
 A szavazóhelységbe érkezéskor és onnan távozáskor is használják a kihelyezett
érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló készülékeket!
 Megkérünk minden választópolgárt, hogy a szavazáshoz hozzanak magukkal saját tollat.
 Sorban állás esetén mindenki tartson 1,5 méteres távolságot a többi várakozótól!
Balatonberény, 2020. szeptember 24.
Mestyán Valéria, HVI vezető
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______________________________________________________________________________
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók („A” típusú), és a felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú) számára, melyre a Balatonberényben állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói adatok feltöltésére a pályázói regisztrációt, illetve a belépést követően van lehetőség,
majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén lehet benyújtani 2020. november 5-ig.
Horváth László
polgármester
_____________________________________________________________________________
Tisztelt Balatonberényi Polgárok, Nyaralótulajdonosok!
Balatonberény Község Településfejlesztési Stratégiai Programja fontos mérföldkőhöz érkezett.
A program ezen változatában már a lakossági észrevételeknek az a része is beillesztésre került,
mely e dokumentumba - az észrevétel jellege okán is - illeszkedik, és amelyekkel az alkotógárda
egyetértett.
A következő fázisban rögzítjük az ütemezést, kitűzzük a megvalósítás határidejét és kijelöljük a
végrehajtásért felelős személyeket.
Reméljük, hogy a folyamat eredményét - annak Képviselő-testületi elfogadása után- hamarosan
megoszthatjuk Önökkel.
A stratégia alkotóinak nevében: Horváth László polgármester
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balatonberény Község
Településfejlesztési Stratégiai Programja
2020 – 2024
Készítették:
Barjákné Martin Judit, Gazda János, Gere Péter, Härtel Sebastian, Horváth László, Horváth Péter,
Király Szabolcs, Kovácsné Végh Diána, Varga Zsolt János, dr. Várszegi József
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Balatonberény, 2020. szeptember 18.
I. Küldetés
Balatonberény a „Balaton zöld sarka”,
- a kiemelkedő természeti értékek/ adottságok,
- a csend és rendezettség, vendégszeretet, valamint
- a benne élők közösségteremtő szándéka jellemzik.
A jövőt tekintve az vezérel minket, hogy
- a helyi polgárok különböző társadalmi csoportjai képviselhető igényei szerint, ill. a nyaralók,
turisták elvárásainak jobb kielégítése érdekében
- infrastrukturális és idegenforgalmi fejlesztéseket hajtsunk végre,
- a különböző jellegű helyi szolgáltatásokat egyre inkább komfortosabbá, és magasabb
színvonalúvá tegyük olyan módon, hogy
- a minőségre törekvő, az értékeket megőrző, de a változó körülményekhez igazodó,
- megújulni képes közös gondolkodás és cselekvés,
- a civil társadalommal történő együttműködés,
- a nyílt többirányú kommunikáció legyen ránk jellemző,
- az anyagi lehetőségeinket figyelembe vevő, felelős gazdálkodás mellett.
II. SWOT-analízis
Erősségek
(E jellemzőknél erős átfedések találhatók a falu
megkülönböztető jeleivel)
o Földrajzi elhelyezkedés, jó
megközelíthetőség (M7-es autópálya,
M76-os autóút, 30-as sz. vasúti fővonal,
sármelléki nemzetközi repülőtér
közelsége)
o Természeti környezet, kiváló vízminőség
o A községi strand igényessége
o Csendes, nyugodt, rendezett falu
o Civil szervezetek nagy száma, és
működése (ebben a külföldiek klubjai is,
egyesületi élet)
o Óvoda
o Erdei Iskola mint infrastrukturális
lehetőség
o Kikötő
o Kitűnő fürdőzési és sportolási lehetőségek
o A település változatos természeti és
kulturális vonzerői
o Közelben működő gyógy- és termálfürdők
(Hévíz, Zalakaros, Kehidakustány)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Gyengeségek
Idősödő népesség,
Munkalehetőségek hiánya
Iskola hiánya
Az önkormányzat és a lakosság közötti
kommunikációs eszközök hiányosságai,
hatékonysága,
Néhány civil szervezet működése,
aktivitása elmarad az elvárhatótól
A helyi sportélet problémái
Igazi faluközpont, közösségi tér hiánya
Autóbusz közlekedés és a vasúti
közlekedés menetrendjének kedvezőtlen
változásai
Értékesíthető ingatlanvagyon
Tőkehiány
A községi strand vendéglátóegységei
színvonala
A partszakaszon a nádasok
terjeszkedése(?)
Korlátozott kikötői kapacitás
Elhanyagolt telkek, ingatlanok (62 db)
Parkolók hiánya
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o A környék gazdag természeti és kulturális
kínálata (Kis-Balaton, Keszthely stb.)
o Az ökoturizmus kiváló lehetőségei
o A lakosság vendégszeretete
o A szőlő- és bortermelés hagyománya
o A Balaton körüli kerékpárút, és annak
helyi vadregényes jellege
o A Naturista Strand és Kemping megléte,
monopolhelyzete a Balaton-parton

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Turisztikai szakértelem, nyelvtudás
hiánya
o Spontán fejlődés
o Minőségi szálláshelyek, szálloda hiánya
o A tó vizének sérülékenysége
o Jellegtelen vízparti turizmus, csökkenő, a
partra és a főszezonra koncentrálódó
forgalom,
o Az alacsony fizetőképességű kereslet
túlsúlya
o Az örökölt középszerű kínálat a
szolgáltatásokban és azok változékony
színvonala
o Komplex és sajátos turisztikai termékek
hiánya
o Nehézkes megközelíthetőség (a
Balatonberénybe vezető utak rossz
minősége)
o A településmarketing hiányosságai
o A fiatalok elhagyják a települést
o Természeti értékeink (pl. szőlőhegy)
kihasználatlansága
Veszélyek
o Szálláshely regisztráció, a
magánszálláshely-értékesítés
adminisztrációjának nehezedése
o A klímaváltozás helyi hatásai, a
szélsőséges időjárási helyzetek
gyakoribbá válása
o A közigazgatás jövőbeni változtatásai,
esetleges további centralizáció
o A Balaton vízminőség esetleg
kedvezőtlen változása,
o A nádas területek növekedése(?).Ez
egyszerre érték, ugyanakkor a vízpart
igénybevételének lehetőségét csökkenti.
o Illegális szemétlerakás
o Romló vízminőség és/vagy csökkenő
vízmennyiség
o Az infrastrukturális fejlesztések
lelassulnak vagy elmaradnak (út, közmű)
o Tartós recesszió a főbb küldő piacokon
o A belföldi fizetőképes kereslet nem, vagy
csak lassan nő
o A külső források és a befektetők
elmaradnak
o Állami dotáció visszaesése

Esélyek (Lehetőségek)
A belföldi turizmus erősödése (pihenő,
sport, kulturális, fesztivál, sport,
környezet felfedezése, egészségturizmus)
A természetvédelem, az érintetlen
természet, a „zöld” gondolat erősödése
Pályázati források
A Balaton környéki ingatlanfejlesztések
Szőlészet, borászat felfutása
A belföldi turizmus további élénkülése
Új turizmusformák erősödése (pl. aktív
turizmus, ökoturizmus)
Naturista marketing erősítése, a kemping
további korszerűsítése
Gasztronómiai előrelépés
A professzionalizmus és az igényesség
fokozódása, növekvő szaktudás
Új piacok megjelenése
Községi strand fejlesztése támogatása
Új turisztikai attrakciók megvalósulása
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III. Célok és a célok eléréshez vezető módszerek (stratégiák)
1. cél
Emberléptékű, környezetközpontú, komfortos falu kialakítása;
Balatonberény állandó lakosai, nyaralótulajdonosok, turisták, (mint elsődleges ügyfelek) jó
közérzetének, elégedettségének elérése.
2. cél
A gazdálkodás stabilitása, a forrásbevonás és működés hatékonyságának növelése.
IV. Stratégiák (módszerek)
Az 1. cél eléréséhez vezető stratégiák, módszerek
1.1.
A helyi infrastruktúra, a helyi köz-szolgáltatások bővítése, minőségének javítása
 A belterületi utak, járdák és belvíz elvezető rendszer állapotának fejlesztése
 Közvilágítással ellátott területek bővítése
 Parkolási helyzet javítása
 Az internet és mobil szolgáltatás hozzáférhetőségének és minőségének javítása
 Postai szolgáltatás helyzetének javítása
 A falu és természeti környezete hulladékmentesítése, tisztántartása, további tematikus
hulladékgyűjtő akciók szervezése. A külterület tisztántartása, szemétmentesítése
 PET- és nejlonmentes település kialakítása
1.2.
A helyi szociális szolgáltatások fejlesztése
 Egészségügyi szolgáltatás körülményeinek és tartalmi elemeinek fejlesztése. (Infrastruktúra,
prevenciós programok, házi jelzőrendszer)
 Bölcsődei szolgáltatás létrehozása
 Házi jelzőrendszer fejlesztése, bővítése, idegen nyelvű elérhetőségének megoldása
 Étkeztetés-közétkeztetés szervezése, támogatása
 Idősek napközi otthona szolgáltatás fejlesztése
 Bentlakásos, folyamatos ellátást biztosító idősek otthona kialakítása
 Az idősebb korosztályba tartozók egészségügyi ellátásának javítása és mindennapi teendőik
(bevásárlás, ügyintézés) segítése, továbbá egyéb az e korosztályba tartozók részére kínált
szervezett szolgáltatások kialakítása, működtetése
 Szorosabb együttműködés a Nyugdíjas Egyesülettel, annak további támogatása, időskorúak
részére kínált programkínálat bővítése
 A keresztény hívőközöséggel, egyházzal történő szorosabb együttműködés, támogatás,
templomközpontú rendezvények szervezése
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1.3.
Ifjúságnevelés, képzés, pályaindítás, munkahelyteremtés
 Óvodás korcsoportnak rendszeres és alkalmi sport, kulturális és szabadidő tevékenységek,
szakkörök
 Általános iskolai korosztály megszólítása, esetleg helyben működő általános, vagy speciális
iskola létrehozása
 Középiskolás korosztálynak közösségi tér kialakítása, szakkörök szervezése, klubélet erősítése
 Tartós munkahelyteremtés-támogatási projektek (startup programok)
 Fiatal vállalkozók számára "inkubátor" program
 Szakmai képzésben résztvevő fiatalok szervezett kapcsolatának kialakítása helyi
vállalkozókkal, a képzés és későbbi foglalkoztatás tekintetében
 Helyi hiányszakmák meghatározása, helyi szakképzési ösztöndíjrendszer kialakítása
1.4.
A faluban, a faluért tenni akarók és a falu érdekeivel azonosulók közösségének
fejlesztése
 A falu, az önkormányzat és a vállalkozói szektor együttműködésének kölcsönös előnyökön és
támogatáson alapuló továbbfejlesztése, hatékonyabbá tétele
 A falu lakóit megmozgató közösségi rendezvények szervezése
 A faluhoz tartozást, kötődést megjelenítő és erősítő szimbolikus és támogató önkormányzati
projektek
 A falu közösségi életét és fejlődését tevékenységével támogató önkéntes, civil szerveződések,
egyesületek, klubok, alapítványok támogatása, a velük való együttműködés erősítése.
 Vállalkozók elismerésére díjak alapítása
 A község rendszeresített információs csatornáinak (újság, szórólap, honlap) idegen nyelvű
elemeinek megteremtése, bővítése
1.5.
A falu és állandó lakosai, valamint az üdülők, turisták közötti kommunikáció
folyamatossá és hatékonyabbá tétele
 Egységes arculat kialakítása a kommunikációs felületeken (csatornák, felelősségek,
Balatonberény név-, címer- és logóhasználat)
 Az előzőek fényében a saját honlap fejlesztése, akadálymentessé tétele, alapvető információk
idegen nyelvű elérhetőségének biztosítása, mobil alkalmazás, honlap adatbiztonsági fejlesztése
 Facebook aktivitás rendszerének áttekintése, önkormányzati aktivitás rendszerelvű kialakítása
 Direkt marketing tájékoztató levél alkalmazási lehetőségének vizsgálata, kialakítása
 Balatonberény.hu Youtube-csatorna üzemeltetése
 Digitális és a nyomtatott újság – és egyéb hagyományos hirdetőfelületek fejlesztése, kialakítása
(strand, önkormányzat)
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1.6.
A „Balaton Zöld Sarka” szlogen tartalmi további építése a falu életében, a
környezettudatosság, a természeti és épített örökségünk megbecsülése és védelme
 Környezetvédelem/természetvédelem területén:
 Középületek (önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – passzív épületek
létrehozása)
 Strand környezettudatos továbbfejlesztése
 „zöld óvoda”
 Megújuló energiaforrások kiaknázása
 Öko-, illetve bioszemlélet fokozódó megjelenítése a termékek, szolgáltatások, épített környezet
területén
 Kulturális örökségünk ápolása
 Épített örökségünk (gótikus templom, múltház, régi villák, nádfedeles pincék stb.),
településkép védelme, tudatos, környezettudatosságra építő településkép és településimázs
kialakítása)
 Szőlészeti, borászati hagyományok őrzése, bemutatása (szőlőhegy)
 Sport/aktív turizmus fejlesztése
 Túraútvonalak, tanösvények kialakítása
 Őshonos, klímaváltozás következményeire kevésbé érzékeny fafajok és sövényfélék ültetése,
zöld felület és a fásítás növelése, virágosítás
1.7.
A község turisztikai vonzereje növelése
 Községi strand továbbfejlesztése, ötcsillagos minősítés megtartása
 Naturista strand és kemping fejlesztése
 A községi strandon kívüli, fürdési lehetőségtől nem tiltott partszakasz szolgáltatásainak
fejlesztése.
 A strand vendéglátó egységei szemlélete és gyakorlata fejlesztésének elősegítése
 Múltház fejlesztése
 Erdei iskola fejlesztése
 Honvédségi üdülő turisztikai célú hasznosítása
 Szőlőhegyi túraútvonal továbbfejlesztése, kilátó megépítése
 Csicsergő értékmegőrzése mellett, azt nem károsító ökoturisztikai óvatos fejlesztése (Madárles
– fotópont kialakítása)
 Parti sétány folytatása a sportpálya keleti oldala mentén (sportolási lehetőséget is teremt: pl.
futás, illetve kulturális tér kialakításának lehetősége)
 Rendezvényhelyszín kialakítása (színpad, színpadfedés, nézőtér, öltözők)
 „Dörc” turisztikai „hasznosítása”
 Gótikus templom külső felújítása
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 Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése (pihenőhely, e-bike töltő, kialakítása, BalatonberényBalatonszentgyörgy-Vörs kerékpárút megépítése)
 Horgászturizmus feltételeinek javítása, önkormányzati csónakkikötő bővítése csónakok,
kishajók számára
 Szálláshelyfejlesztések támogatása (anyagi és/vagy információs támogatás)
 Gasztronómiai jellegű attrakciók, szolgáltatási színvonalat jelentő törekvések támogatása
 Sportolási lehetőségek továbbfejlesztése (strand sportpályák, kondipark, sportpálya térsége,
stb.)
 Berény-kártya rendszerének kidolgozása
 Kulturális és sportrendezvények szervezése (őszi, téli, tavaszi rendezvények is!)
 A község saját marketing aktivitásának növelése
A 2. cél eléréséhez vezető stratégiák, módszerek
1.1.
A gazdálkodás stabilitásának fenntartása, Infrastrukturális és egyéb (szolgáltatások)
fejlesztésére bevételi források növelése
 Havi, (1/4 éves) jelentések elemzése, és azok eltérésének vizsgálata a költségvetési tervhez
viszonyítva.
 Tekintettel a források időszakos megjelenésére időtávos tervezés – és annak teljesülése
viszonyítása a tervhez.
 A beruházások költséghatékonyságának vizsgálata, - fajlagos költségek számítása, és azok
összevetése hasonló másutt lezajlott, vagy zajló beruházásokkal (benchmark)
 Ajánlatok versenyeztetése, a tervezett szerződések az ajánlati felhívásnak legyen része (kötbér,
minőségi garanciák, fizetési feltételek stb.)
 A már létező megkötött szolgáltatási szerződések vizsgálata
 Önkormányzati tulajdonú non-profit KFT tevékenységének megújítása, a KFT for-profit
jellegű tevékenységeinek lehetséges erősítésének vizsgálata és kialakítása
 Értékesíthető ingatlanterületek felmérése, HÉSZ módosítás, telkek kialakítása, értékesítése
 Helyi adórendszer átalakítási lehetőségének vizsgálata, finomítása, esetleges alternatív
változatok kimunkálása
 A jelenlegi épület, illetve telekadó fizetésére kötelezettek valós ingatlanhelyzetének vizsgálata,
ellenőrzése
 Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
 Turisztikai szezon kibővítése
 Fürdési lehetőségtől nem tiltott területen szolgáltató egység(ek) kialakítása, (bérbeadása)
 Bevétellel járó reklámlehetőségek vizsgálata
 Hazai és EU pályázati források tudatos, rendszerszerű kutatása, és pályázatok kimunkálása
 A község számára civil és vállalkozói források bevonására alapítvány (pl. Balatonberény
Fejlesztéséért Alapítvány) létrehozása
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 Vállalkozások megtelepítésének támogatása
 Rendszeres és üzemszerű kapcsolattartás a helyi vállalkozókkal
 Önkormányzati tulajdonú for-profit saját (vendéglátó, és egyéb) vállalkozás kimunkálása,
indítása
 Pályázati tanácsadás a helyi vállalkozói szektor segítése érdekében, saját pályázati kiírások
kidolgozása és meghirdetése
 Egyéb források lehetőségének vizsgálata (parkolódíj, strand üzemeltetés bérbeadása,
elektromos töltőállomás üzemeltetés, stb.)
______________________________________________________________________________
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható szakmai elismerés nyugállományba
vonuló pedagógusok részére, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása, nevelése
érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek ezen a téren.
2020. szeptember 24-én Ángyán Attiláné a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda
intézményvezetője a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adta át Ifiné Bodó Erzsébet nyugalmazott
óvodavezetőnek 40 éves oktató-nevelő munkájának elismeréséül nyilvános testületi ülés
keretében.
Ezúton gratulálunk Erzsinek, boldog nyugdíjas éveket kívánunk:
Horváth László
polgármester
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Szociális célú tűzifa igényelhető
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (IX. 28.)
önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a
rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri
alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett
lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
Szociális célú tűzifára jogosult, akinek a családjában
- az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át (71.250 Ft-ot) nem haladja meg és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és
erről nyilatkozik és a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de
legkésőbb 2020. október 30. napjáig benyújtja.
A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:
a) az aktív korúak ellátására
b) az időskorúak járadékára
c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási
költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott
jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifajuttatást.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és
háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet.
A tűzifa térítésmentes kiszállításáról a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft gondoskodik legkésőbb 2021. február 15. napjáig.
A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány átvehető a
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény,
Kossuth tér 1. szám alatt).
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Horváth László
polgármester

A kép forrása: e-kepeslap.com
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
VII. Máriai Dixieland Fesztivál
A 3 B Turisztikai Egyesület az idén immár hetedik alkalommal rendezte meg a Máriai Dixieland
Fesztivált. A pandémia miatt kialakult helyzetre való tekintettel, a szervezés során egyesületünk
fokozottan ügyelt a járványügyi előírások betartására. A rendezvény területét kordonokkal
határoltuk le, ügyeltünk a látogatói létszám korlátozására, és a megfelelő higiéniai szabályok
betartására. Szerencsére az időjárás idén is kedvező volt, a kilátogató érdeklődők, zavartalan kora
őszi időben élvezhették a helyi termelők finom borait, kézműves söröket, ínycsiklandó házi
réteseket, és természetesen az üdítő, örökzöld dixieland muzsikát. A több éves tapasztalatok
alapján elmondhatjuk, hogy jó döntés volt 7 évvel ezelőtt útjára indítani a fesztivált. Őszintén
bízunk benne, hogy 2021-ben az előző évekhez hasonlóan, ismét korlátozások nélkül tudjuk
megszervezni méltán népszerű fesztiválunkat.
Balla György
elnök
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztújító közgyűlést tartott a 3 B Turisztikai Egyesület
2020. szeptember 25–én pénteken 16:00-kor egyesületünk megtartotta éves közgyűlését a
balatonmáriafürdői Községháza kiállítótermében. A közgyűlés a napirendi pontok alapján
elfogadta Balla György elnök éves beszámolóját, alapszabálymódosításra került sor, mi szerint az
elnökség létszáma 7 főről 5 főre csökken, illetve megválasztásra került az új elnök és az elnökség.
Közgyűlésünk ismételten elnöknek választotta Balla Györgyöt, titkárnak Horváth Pétert további
elnökségi tagok Vári Zsuzsanna, Hajas Béla és Pitvarosi Róbert. Ezúton szeretném itt is
megköszönni a leköszönő elnökség 3 éves munkáját, őszintén reméljük, hogy a jövőben is
eredményesen tudunk tovább dolgozni településeink turizmusának fejlesztéséért!
Balla György
elnök
3 B Turisztikai Egyesület
______________________________________________________________________________
Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt
A novemberi szám lapzártája november 05.!
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Sport
Változatos őszi eredmények
Férfi bajnokságok:
Az sikeres rajtot követően felnőtt férfi
csapatunknak csak hazai pályán sikerült
pontot szerezni az őszi hónapokban. A hazai
környezet és a hazai szurkolóknak
köszönhetően sikerült mindenkit két vállra
fektetni. Sajnos vendégként vereségeket
szenvedtünk. Férfi ifjúsági csapatunkat
dicséret illeti, mivel öt mérkőzés óta nem
találtak legyőzőre és az öt meccs alatt 13
pontot szereztek. Remélhetőleg a jó
eredményt sikerül állandósítani.
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – SOMOGYVÁR K. Ö. SE

1-0 (0-0)

U19: 5-2 (2-1)

KISKORPÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE

3-0 (1-0)

U19: 0-2 (0-0)

BALATONBERÉNYI SE – LENGYELTÓTI VSE

2-1 (0-1)

U19: 4-3 (2-2)

BALATONSZABADI SE – BALATONBERÉNYI SE

2-1 (0-1)

U19: 3-3 (1-0)
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A következő fordulók programjai:
11: forduló: Balatonberény SE – Karád SC
12. forduló: Dél-Balaton FC – Balatonberény SE
13. forduló: Balatonberény SE – Kaposfői KISKE
14. forduló: Balatonberény SE – Berzence SE
15. forduló: Kaposmérői SE – Balatonberény SE

2020.10.25. 14:30
2020.10.31. 13:30
2020.11.08. 13:30
2020.11.15. 13:30
2020.11.21. 13:00

U19: 12:30
U19: 11:30
U19: 11:30
U19: 11:30
U19: 11:00

Női bajnokság:
Női labdarúgó csapatunk az elmúlt négy mérkőzésből háromszor vendégként szerepelt. A négy
mérkőzés alatt kétszer győzelemmel és egy bravúr döntetlennel hagyta el a pályát, ezzel négy
meccs alatt 7 pontot szerezve. Mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb formát mutattak a lányok,
melyhez már az eredmény is csatlakozott. Gratulálunk az eredményekhez! A következő fordulóban
az ősz utolsó mérkőzésén, hazai pályán szurkoljunk csapatunknak egy újabb győzelem eléréséhez.
Eredmények:
NAGYATÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE- KISKORPÁDI SE
KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA– BALATONBERÉNYI SE
FC BARCS– BALATONBERÉNYI SE

H.
1
2
3
4
5
6
7
8

Somogy Megyei Női bajnokság
Csapat
M. Gy. D. V. Lg.
Kaposvári Rákóczi BFLA 4 4 0 0 23
Nagyatádi FC
4 3 1 0 8
Kaposfüred Párducok SC 6 2 2 2 9
Balatonberény SE
6 2 1 3 6
Kéthelyi SE
6 2 1 3 10
BB' SC Balatonboglár
5 2 0 3 4
FC Barcs
4 1 1 2 7
Kiskorpádi SE
5 1 0 4 3

Az őszi utolsó forduló:
7. forduló: Balatonberény SE – Kaposfüred Párducok SC

1-1 (1-0)
2-0 (1-0)
4-0 (1-0)
1-2 (1-0)

Kg.
3
2
9
9
17
15
6
9

Gk.
20
6
0
-3
-7
-11
1
-6

P.
12
10
8
7
7
6
4
3

2020. 10. 25. 10:00

Elindult a Balatonberényi SE hivatalos Facebook oldala, ahol folyamatosan friss
információkkal látjuk el kedves szurkolóinkat.
A hirdetőtáblákon keressék a meccsinformációs plakátokat!
Forrás: adatbank.mlsz.hu

Horváth János

30

IV. évfolyam, 8. szám

2020. október

31

IV. évfolyam, 8. szám

2020. október

Mitteilung
Wir, die Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Balatonberény haben beschlossen, die Auflösung
des Gemeinderates zu veranlassen. Diese Entscheidung wurde nach langer Überlegung gemeinsam
getroffen. Dahinter steht aber jeweils eine individuelle Erwägung, sowie der nach bestem
Gewissen gefasste private, unabhängige Entschluss von jedem von uns. Während sich im
Gemeinderat, der beinahe seit einem Jahr tätig ist, eine konstruktive, dynamische und tatkräftige
Arbeitsbeziehung unter den Mitgliedern entwickelte, konnte dieselbe bei der Zusammenarbeit mit
dem Herrn Bürgermeister leider nicht erreicht werden.
Wir haben sehr viel Zeit und Energie in die Arbeit der Weiterentwicklung unserer Siedlung
investiert, und mussten schließlich einsehen, dass unsere Absichten und Bemühungen ihr Ziel nicht
erreichen konnten. Der Hauptgrund dafür liegt in der Verschiedenheit, die sich zwischen den
Absichten, Erwartungen, Bemühungen sowie der Auffassung des Herrn Bürgermeisters als erster
Mann der Gemeinde und seiner täglichen Arbeitspraxis verbirgt. Uns wurde jetzt, nach mehreren
Versuchen, klar, dass wir nicht fähig sind, unsere Absichten und deren Umsetzung näher zu
bringen.
Es tut uns unendlich leid all jene enttäuschen zu müssen, die uns gewählt und mit der Vertretung
der Interessen der Gemeinde beauftragt haben. Dennoch erscheint uns dieser Vorgang ehrlicher
und vertretbarer zu sein, als die Entwicklung der Siedlung zum Stillstand zu bringen, als Zeit zu
verlieren, und wir uns schließlich für das Ausbleiben der Ergebnisse rechtfertigen müssen.
Wir hoffen, dass bei den außerordentlichen Wahlen, die infolge unserer Entscheidung stattfinden
werden, durch die Weisheit der Bevölkerung ein Bürgermeister und ein Gemeinderat gewählt
werden, die die Interessen unserer Siedlung entschlossen und richtig vertreten und die
kooperationsbereit sind.
Balatonberény, am 14. September 2020
Fordította:
Härtel Sebastian
Gazda János

Horváth Péter
Király Szabolcs

Dr. Várszegi József
Varga Zsolt

Härtel Sebastian
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