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Berényi Hírlap  

Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 

 

 

Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2018. június hó 

 

A 2018. június 28-i ülésen a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott 

jelentést, két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót 

elfogadta. 

 

 A képviselő-testület 500.000 Ft támogatást állapított meg – kérelemre – a Balatonkeresztúri Plébánia 

részére a balatonberényi  római katolikus templom belső felújítási munkálatainak elvégzése céljából azzal, 

hogy a plébánia számlával igazolt módon 2018. augusztus 1. napjáig köteles a támogatás összegével 

elszámolni. 

Gazda János képviselő: Kérte, hogy a testület támogassa a kérelmet, mert a templom a falu ékköve.  

A kérelem nem ilyen tartalommal érkezett volna, ha vele egyeztetett volna előzetesen az atya. 

Horváth László polgármester válaszában elmondta, hogy megadják a támogatást, mert a templom 

állapota fontos az egész falu számára, de egyesek már előre pocskondiázták a testületet, a polgármestert 

anélkül, hogy bevárták volna a mai döntésüket.  

Az atyával beszélt, és szóban személyesen elmondta, hogy ősszel – a nyári bevételek függvényében - 

tudnak további támogatást adni, sőt minden évben biztosít az önkormányzat támogatást az egyházközség 

részére. Nem szerencsés, hogy a testület most kész tények elé lett állítva azzal, hogy a felújítási munkák 

előre meg lettek rendelve.  

Bemutatta az elküldött email-eket, amelyben mindig tájékoztatta az egyházközséget az egyházi épített 

örökség védelme kapcsán kiadott pályázati lehetőségekről. 

Gazda János képviselő elmondta, hogy az egyház adott is be pályázatot, de sajnos nem volt sikeres. Az, 

hogy évekkel ezelőtt az egyházközség nem használta fel az 1 millió Ft-os támogatást, az valóban az 

egyházközség hibája. 

 

 A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az óvodai játszóeszközök beszerzése kapcsán 

az ajánlatok beérkezését követően a legjobb ajánlatot adóval a szerződést megkösse, max. 2.900 e Ft 

keretösszegben. 

 

 A képviselő-testület megalkotta a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet, mely a 

www.njt.hu honlapon megtalálható.  
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 ASP csatlakozás – szabályzatok jóváhagyása 

7 millió Ft-ot kapott a közös hivatal az ASP csatlakozás megvalósításához, melynek keretében 

szabályzatok készítése is feladat volt. Ennek kapcsán a képviselő-testület megismerte és az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyta a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Információ 

Biztonsági Szabályzatát, Pénzkezelési Szabályzatát, valamint Iratkezelési Szabályzatát.  

 

 Bérleti szerződés a Balaton Fishing Kft-vel 

Horváth László polgármester 

Ismertette az előterjesztésben leírtakat, mely lényege, hogy 5db bojlis horgászhely kerülne kijelölésre, 

melyet a szerződés alatti időszakban használnának a Balatonfishing Kft. által közvetített horgászok 

szeptember 15. és május 15. között.  A nem foglalt horgászhelyeket és a partszakasz egyéb részeit a helyi 

horgászok természetesen használhatják az év bármely szakában. 

Gazda János képviselő 

A bizottsági ülésen már megfogalmazták az aggályainkat, hogy a jelenleg ott horgászó helyi, nem helyi 

emberek összetűzésbe fognak kerülni a bérbeadás miatt. 

Ezzel a szerződéssel az egész partszakasz lefedésre kerül. Az biztos, hogy a partszakasz egyes részeinek 

térkővel való lerakását nem támogatom. Indokolt lenne 1 év múlva visszatérni a szerződésre oly módon, 

hogy az addig szerzett tapasztalatok alapján legyen lehetőség a szerződés módosítására. 

Nem tudom, hogy a konkrét horgászhelyek kijelölése megtörtént-e már? 

Horváth László polgármester 

A térburkolat szóbeli felajánlás volt, nincs is a szerződésben. A horgászhelyek megjelölésre kerülnek GPS 

koordináták alapján, csak ki kell tűzni őket. Az önkormányzat köti meg a szerződést, nem a Kft., az 

ügyvezető csak kapcsolattartó lenne a bérleti szerződés időtartama alatt. Villanyvételezésre annyiban van 

szükségük, hogy az akkumulátorokat töltsék, ez megoldható, de sok ottani helybéli is felajánlotta a 

segítségét. 

Horváth Péter alpolgármester 

Megnézte a Balaton Fishing Kft. honlapját és üzletpolitikáját, ők teljes csomagot árulnak, így az 

éttermeknek, szálláshely-kiadóknak is kedvező lenne. Balatonberényben kiváló horgászturizmusi lehetőség 

van, és nem esik egybe a strandszezonnal, tehát nem zavarná a fürdőzőket sem. Hosszabb távon a 

csónakkikötési lehetőségeket is bővíteni lehetne. Sajnos az „elnádasodás” egyre nagyobb probléma, a 

Balaton Fishing Kft. talán ebben is segítségünkre lehetne. Nekem még az a javaslatom, hogy az 

önkormányzat dolgozzon ki egy fejlesztési stratégiát a horgászturizmusra 5-10 évre előrenézve, melynek 

érdekében üljünk le a Kft-vel, hozzáértő szakemberekkel, ismerjük meg a helyi adottságainkat. Ezt 

közölhetnénk a helyi lakosokkal is, így biztos nagyobb együttműködésre számíthatnánk. 

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke 

Az előterjesztésben foglaltakat támogatja azzal, hogy a szerződés megkötését követő 1 év múlva a felek 

egyeztessék tapasztalataikat, és amennyiben indokolt a bérleti szerződést módosítsuk. 

A képviselő-testület a következő határozatot hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező bérleti 

szerződést - mely az önkormányzat és a Balaton Fishing Kft. között az önkormányzat tulajdonát képező 

1238/21, 1239/13, 1240. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozik - 2018. július 1. napjától 2025. december 31. 
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napjáig jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, azzal a módosítással, hogy a felek a 

szerződés megkötését követő 1 év múlva egyeztessék tapasztalataikat – figyelemmel a helyi horgászok 

érdekeire is - és szükség esetén a szerződést közös megegyezéssel módosítsák. A szerződésben Véghelyi 

Róbert, mint kapcsolattartó kerüljön megjelölésre.  

 

 Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző elmondta, hogy az Alapvető Jogok Biztosa kezdeményezte a Kúria 

Önkormányzati Tanácsa előtt Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 14/2017.(XII.1.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát, mivel megállapításai szerint a 

rendelet egyes rendelkezései ellentétesek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény önkormányzatokra 

nézve kötelező jogszabályi előírásaival.  

Ennek alapján a ombudsman kérte a Kúriától a helyi adókra vonatkozó rendeletünk egyes rendelkezéseinek 

megsemmisítését.  

 A Kúria felhívta Balatonberény Község Önkormányzatát, hogy az előtte folyamatban levő felülvizsgálati 

eljárásban az önkormányzat védiratot terjesszen elő.  

Az ombudsman által kifogásoltak lényege, hogy a rendeletünkben meghatározott adókedvezmények 

(építmény és telek) körében indokolatlanul és alaptörvény ellenesen teszünk különbséget a 

Magyarországon és a külföldön életvitelszerűen élő adóalanyok között, amely uniós alapelvekbe is ütközik. 

Önkormányzatunk jogi és adószakértői állásfoglalást kért az ügyben,mely szerint a korábbi rendelkezések 

sem jogilag sem egyéb módon alapos okkal nem indokolhatóak, így feltételezhetően a Kúria Közigazgatási 

Tanácsa előtt folyó felülvizsgálati eljárásban a rendelkezések megsemmisítésére kerülhet sor.  

Jelen ügyben két megoldás áll az önkormányzat rendelkezésére: 

1. Megvárja a Kúria döntését, és amennyiben az számunkra kedvezőtlen – a helyi adó visszatérítéséről 

költséges és jelentős adminisztratív és kamattal terhelten kell gondoskodnia. 

2. Módosítjuk helyi adórendeletünket 2018.január 1-re visszamenőleg, amelyre lehetőség van, mert a 

külföldön életvitelszerűen élők esetében kedvezőbb elbírálást tartalmaz. Ez esetben új adókivetéssel 

történik az értesítés, illetve a második félévre vonatkozó adó összege beszámításra kerül, így fizetési 

kötelezettség nem áll be.  

Ez a módosítás csak külföldi természetes adóalanyokra vonatkozik, jogi személyekre nem.  

 

Amennyiben a helyi adórendelet módosítását választja a képviselő-testület, az építményadó esetében 176 

magánszemély (külföldön életvitelszerűen tartózkodó)  adóalanyt érint és 5  millió Ft adóbevétel kiesést 

jelent, telekadó vonatkozásában 52 adózót érint, és 1650 e Ft adóbevétel kieséssel jár. 

 

Horváth Péter alpolgármester 

Sajnos a kieső adóbevétel összegét a fejlesztésektől kell elvonnunk. 

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke 

A bizottság a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet – az előterjesztés szerint elfogadásra 

javasolta.  

A képviselő-testület a következő rendeletet alkotta meg, mely a www.njt.hu honlapon megtalálható: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(VI.29) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról szóló 14/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

http://www.njt.hu/
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Egyéb ügyek: 

Horváth László polgármester 

- A tankerület vezetője megkereste a Volánt a Balatonkeresztúrra járó gyerekek iskolába járásának 

ügyében, a buszjáratokkal kapcsolatos intézkedés folyamatban van. Jelenleg több gyermek jár a 

keresztúri iskolába, mint Balatonszentgyörgyre. A gyalogátkelők ügyében szintén folyamatos az 

intézkedés. 

 

- A képviselő-testület legközelebbi rendes ülését szeptemberben tartja, mindenkinek köszöni a munkáját, 

és minden balatonberényi lakosnak és itt tartózkodó vendégnek kellemes nyarat és jó pihenést kíván.   

 

A képviselő-testületi  ülés után Horváth László polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2018.  évben  

a költségvetésben tervezett  negyvenmilliós  fejlesztési keretből egyéb okok miatt jelenleg  28.853.000 Ft 

áll rendelkezésre, mely összeget fejlesztésre lehet fordítani.  Ezen kívül a költségvetés tartalmazza a 

Kossuth Lajos utca nyugati oldalán a díszfák cseréjét /1.000.000- Ft/, valamint a miseút mindkét oldalán az 

útpadka gréderezését, a Hunyadi park térkövezését, és a Csicsergői árkok, átereszek tisztítását. A 

Településüzemeltetésnek a közmunkaprogram megszűnése miatt ez év tavaszán átadott huszonötmilliós 

keretösszeg valószínűleg nem kerül felhasználásra, így az ősz folyamán a Kft. további fontos 

fejlesztésekkel járul majd hozzá a község infrastruktúrájának fejlesztéséhez.  

A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a nyár folyamán az alábbi feladatok elvégzésére kezdeményezi 

közbeszerzési eljárás megindítását: 

- Dózsa György utca középső szakaszának aszfaltozása 

- Béke utca - Baranyai üdülő nyugati bejárata közötti szakasz aszfaltozása 

- Béke utca - temető északi oldala közötti szakasz aszfaltozása 

- Kossuth Lajos utca keleti oldali járda térkövezése a postától az Irányi Dániel utcáig 

- Béke parktól keletre eső utcákban árkok, átereszek, befolyók tisztítása, cseréje 

- Múltház kerítésének pótlása 

- Óvodai játékok bontása, telepítése 

A szeptemberi képviselő-testületi ülésen az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függően sor kerülhet 

további fejlesztési döntések meghozatalára.   

                                                                           Horváth László                                     

                                                                                                   polgármester    

______________________________________________________________________________________ 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI BALATONBERÉNYBEN 

Tisztelt balatonberényi lakók, üdülő vendégek! 

 

Balatonberény Község Önkormányzata a közösségi együttélés szabályairól szóló, 2013-ban alkotott 

rendeletét felülvizsgálta, melyet elsősorban az eljárási jogszabályok változásai indokoltak. 

Az új önkormányzati rendelet 8/2018.(V.31.), mely a www.njt.hu honlapon megtalálható, és 2018. június 

1. napjától hatályos.  

 

A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság által 

elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata 

biztosítottá váljon. 

Az eltelt évek gyakorlati tapasztalatai, állampolgári jelzések, panaszok miatt a következő módosításra, és 

alapvető szabályokra szeretnénk felhívni a figyelmet: 

http://www.njt.hu/
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Az együttélés szabályai betartásában, betartatásában elsődlegesen az egymás közötti 

kommunikációra támaszkodjanak, beszéljék meg, tisztázzák a problémákat! 

Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható, 

amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

A Közös Hivatal Jegyzőjéhez címzett bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 az elkövetés pontos idejét és helyét, 

 az elkövető megnevezését, vagy annak beazonosíthatóságára alkalmas lényeges információkat, 

 az elkövetett cselekmény részletes leírását, 

 amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezését, bizonyítási eszközök megjelölését, a 

bizonyítékok csatolását. 

 a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét. 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben az eljárás 

lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

eljárási szabályait kell alkalmazni. 

A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő   

 magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás   

 esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait  

 sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 napon belül    

 indítható. 

A rendelet szabályait sértő magatartások köre különösen: 

 az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 

 hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok megszegése 

 zajvédelem szabályainak megszegése 

 közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése 

 hirdetés, hirdetmény jogosulatlan elhelyezése 

 szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése 

 zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata 

 

Kiemelten fontos, hogy községünk tiszta és rendezett legyen, melyben az állampolgárok, 

ingatlantulajdonosok együttműködését is kérjük, elvárjuk. 

Ezért a következő szabályok be nem tartása esetén természetes személyek százezer forintig, jogi személyek 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható az, aki: 

 az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási 

feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, 

kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése); 

 közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal beszennyez, 

firkál; 
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 ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (május 15-ig, június 1-ig, július 1-ig, 

augusztus 5-ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen 

nem kaszálja; 

 az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti 

területet nem tartja tisztán, e területen a füvet a vízszintestől számított 45 fokos szöget meghaladó meredek 

rézsű kivételével május 1-je és szeptember 5-e között a 20 cm-es magasság elérését megelőzően 

rendszeresen nem kaszálja; 

 az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok tisztán tartására, 

e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre vonatkozó, a köztisztaságról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja; 

 állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok megsértésével 

helyez el; 

 az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint 

az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetét reggel 8 

óráig nem tisztítja meg, vagy folyamatosan nem takarítja; 

 avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a köztisztaságról szóló helyi 

önkormányzati rendeletben meg nem engedett módon helyezi el; 

 a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon, valamint a külterületi 

kertművelésű ingatlanokon június 1. és szeptember 15. között éget, a közösségi együttélés alapvető 

szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 

 Aki kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek 

kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet, építési tevékenységet   június 1-től 

augusztus 31-ig 19 óra és 8 óra, vasárnap 12 óra és másnap reggel 8 óra között végez, a közösségi 

együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 

 

A tényállás tisztázása során a bejelentő által benyújtott irat megvizsgálása során beszerzésre kerül a 

jogsértés lehetséges elkövetőjének jognyilatkozata. Amennyiben a bejelentő és tanúk meghallgatásával a 

hatóság az érdemi döntéshez szükséges tényállást kétséget kizáróan nem tudja tisztázni, tárgyalás tartására, 

illetve helyszíni szemlére kerülhet sor. 

Megalapozott bejelentés esetén az eljáró hatóság az elkövetőt vagy mulasztó személyt közigazgatási 

bírsággal sújthatja. A határozatban foglaltak teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében 

kerül sor a teljesítés kikényszerítésére. 

A határozat ellen az érintett jogorvoslattal élhet, amelynek elbírálása Balatonberény Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

 

Balatonberény, 2018. július hó      Balatonberény Község Önkormányzata 

______________________________________________________________________________________ 

Tájékoztató a közterületek használatáról, valamint a reklámhordozók elhelyezéséről Balatonberény 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 8/2015 (VI.26.) 

számú, és a településkép védelméről szóló 10/2018 (VI.29.) számú rendelete alapján 

 

Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület-használati engedély, valamint 

használati díj megfizetése alapján lehet. Nem adható közterület-használati engedély annak, akinek az 

önkormányzattal szemben köztartozása vagy polgári jogi megállapodásból eredő tartozása van.  
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Az engedély határozott időre, ezen belül hónapra és napra adható. A maximálisan adható közterület 

használati idő 12 hónap. A meghatározott időre szóló engedély a meghatározott idő lejárta előtt legalább 8 

nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a feltételek fennállnak. 

Plakát, reklám csak reklámhordozó berendezésen helyezhető el, épület-, építmény, műtárgy falára, 

szerkezetére közvetlenül nem ragasztható, nem rögzíthető. Minden közterületre szánt telepített 

reklámhordozó berendezés csak úgy helyezhető el, hogy a közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedés 

számára szükséges közterület felülete biztosítva legyen.  

Nem adható ki engedély a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok 

elhelyezéséhez. 

Az elhelyezett reklámhordozó és reklámhordozó berendezés folyamatos karbantartása az engedéllyel 

rendelkező feladata és kötelessége. Közterületről két vagy több oldalról látható hirdető-berendezés csak két 

vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. 

 

Nyitvatartási idő alatt egy üzlet elé közterületre maximum egy megállító tábla, saroküzletnél két 

megállító tábla, vendéglátó egységek elé közterületre maximum két kínáló tábla helyezhető el olyan 

módon, hogy az a gyalogos, kerékpáros közlekedést ne zavarja. 

Megállító tábla: kétoldalú, maximum 95x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat 

gazdasági célú reklámot, csak a vállalkozás-, üzlet nevét, nyitvatartási idejét. 

Kínáló tábla: egy vagy kétoldalú, maximum 180x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat 

gazdasági célú reklámot, csak étel-ital kínálatot, a vendéglátó egység nevét, nyitvatartási idejét. 

A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem 

benyújtása a közterület használatára nem jogosít. 

A közterület-használati kérelemnek tartalmaznia kell a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének 

(telephelyének) címét, a közterület-használat célját és időtartamát, a közterület-használat helyének, 

módjának és mértékének pontos meghatározását. 

A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha az engedélyben meghatározott idő lejárt, a 

közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik, ha a közterületet a 

hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használják, ha az engedélyben rögzített feltételeket a kérelmező nem 

teljesíti. Ha a közterület-használat megszűnik, a használó köteles a saját költségén a közterület eredeti 

állapotát –minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani. Megszűnés esetén a már esedékessé vált és 

befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.  

A közterület eltérő, vagy engedély nélküli használata esetén a használó az önkormányzat felhívására 

köteles a használatot megszüntetni és a közterületet eredeti állapotában saját költségén –minden 

kártalanítási igény nélkül- helyreállítani. Amennyiben a használó e kötelezettségének nem tesz 

eleget, úgy az önkormányzat jogosult a használó költségére az eredeti állapotot helyreállítani. Abban 

az esetben, ha a közterület igénybevétele során közvetlen veszély, a közlekedés zavarása áll fenn, az 

önkormányzat a közterület igénybe vételét azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül jogosult 

megszüntetni. 

 

Az, aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja, annak 

időtartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj másfélszeres összegének megfizetésére 

köteles. Továbbá, aki a közterületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön 
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önkormányzati rendelet szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe, megszegi a közösségi 

együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén 100.000 Ft-ig, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható. 

 

A közterület-használati díj: 

A közterület-használati díj megfizetése az engedély kiadása előtt esedékes. A díjat az elfoglalt terület 

és használat időtartama alapján kell megállapítani. A terület meghatározása során minden megkezdett m
2
 –t 

egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap egésznek minősül. 

Ha a kérelmező legalább 1 év óta folyamatos balatonberényi lakóhellyel rendelkezik, úgy az egyébként 

fizetendő díjból 15 % kedvezményre jogosult. Vállalkozás esetén 20 % kedvezményre jogosult, aki, vagy 

amely a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan balatonberényi székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkezik. 

 

A díjak mértékét a közterületek használatáról szóló 8/2015 (VI.26.) számú önkormányzati rendelet 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

Balatonberény, 2018. július hó      Balatonberény Község Önkormányzata 

 

A Balatonberényi Településüzemeltetési Kft. közleményei 

Értesítés 

 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a belterületi utak 

kátyúzási munkálataira várhatóan július végén kerül sor. A munkát 

külsős vállalkozó fogja elvégezni. 

  

Véghelyi Róbert sk. 

ügyvezető 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Vendégek! 

 

A Községi Strand 2018. évi szolgáltatási díjait az alábbi táblázat foglalja össze: 

Belépő megnevezése Felnőtt Gyermek Családi Érvényesség 

Napi jegy 

 
600 Ft 450 Ft - 

érvényes a megvásárlás 

napján 8:00 – 18:00 óráig 

Délutáni jegy  350 Ft 300 Ft - 
érvényes 16:00 órától 

18:00 óráig 

Heti jegy 3 300 Ft 2 400 Ft 10 000 Ft 
érvényes a megvásárlás 

napjától számított 7 napig 

Havi jegy 9 900 Ft 7 200 Ft - 
érvényes a megvásárlás 

napjától számított 30 napig 

Szezonbérlet  
 

20 000 14 500 

50 000 Ft 

(azonos 

lakcímen élő 

maximum 

két felnőttre 

érvényes a megvásárlás 

napjától számított 90 napig 
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és 3 

gyermekre 

vonatkozik) 

Üdülőtulajdonosok 

kedvezményes szezonbérlete 

4 000 Ft/év/2 fő   

egyszeri igazolvány készítés díja 600 Ft/fő  

Egyszeri igazolvány készítés díja  600 Ft/fő 

Állandó lakos strandigazolvány 

érvényesítés 
300 Ft/fő 

Pótdíj jogosulatlan belépés 

esetén  
3 000 Ft/alkalom 

Napozóágy 1 000 Ft + 1000 Ft kaució/nap 

Értékmegőrző 500 Ft + 1 000 Ft kaució/nap 

Kabin:             napi 
1 000 Ft + 1 000 Ft kaució    

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig 

heti 
5 000 Ft + 1 000 Ft kaució 

érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig 

 havi 
18 000 Ft + 1 000 Ft kaució  

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig 

Hangosbemondó használata 

reklámszöveg bemondására 
1 000 Ft/perc 

 gyermekjegy 4 – 14 éves kor között 

 A strandot ingyenesen veheti igénybe 4 éven aluli gyermek. 

A korábbi évekhez képest fontos változás az idei évben, hogy a Balatonberényben építményadót fizető 

ingatlantulajdonos, üdülőtulajdonos és további egy fő, üdülőtulajdonos kedvezményes arcképes 

szezonbérletére jogosult.  

 

A szezonbérlet/bérletek igénylésének a menete a következő: 

1. Az első szezonbérlet azon személy részére állítható ki, aki igazolja, hogy a tárgyév első félévére 

esedékes építményadót megfizette, és fennálló tartozása sincs. Az igazolást az önkormányzat 

adóhatóságánál kell igényelni. Az első szezonbérlet kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a főbejáratnál 

lévő pénztárban igényelhető lakcím és személyazonosító igazolvány bemutatásával, adóhatóság igazolása 

és igazolványkép átadásával. 

2. A második szezonbérlet az első szezonbérlet kiadását követően és annak tulajdonosának hozzájáruló 

nyilatkozatával igényelhető. A nyilatkozatot az önkormányzat honlapján a formanyomtatványok 

menüpontnál lehet letölteni, továbbá a Községi strand főbejáratánál lévő pénztárnál is lehet kérni. A 

második szezonbérlet kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt szintén a főbejáratnál lévő pénztárban 

igényelhető személyazonosító igazolvány bemutatásával, és az első szezonbérlet tulajdonosának 

hozzájáruló nyilatkozata, és igazolványkép leadásával. 

3. A szezonbérlet díja: 

Egyszeri igazolvány készítés díja: 600 Ft/fő 

Érvényesítési díj (már az első évben is): 4000 Ft/év/2 fő 

         

Tisztelettel: Véghelyi Róbert sk. 

 ügyvezető 

 



II. évfolyam, különszám 2018. NYÁR 

 

10 
 

Egyéb hasznos információk, tudnivalók 

Tájékoztató belterületi földi szúnyogirtásról 

 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a PMG Szúnyogkontroll Konzorcium megbízásából 

Balatonberény település belterületén földi kémiai szúnyoggyérítés kerül elvégzésre 2018. július 25-én a 

napnyugta utáni időszakban! 

Tartaléknapok: 2018. július 26-27. 

Balatonkeresztúr, 2018. július 18.        Mestyán Valéria sk. 

címzetes főjegyző 

_____________________________________________________________________________________ 

Tervezett menetrend módosítás 

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2018. szeptember 1-jétől az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. az alábbi menetrend módosítást tervezi: 

6371 (6162) MARCALI – BALATONSZENTGYÖRGY – KESZTHELY – HÉVÍZ – 

ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon a 20-as számú munkaszüneti napi járat 25 perccel 

korábban közlekedik: 

Keszthely +18.00, Balatonszentgyörgy +18.15, Balatonmáriafürdő +18.25, Kéthely +18.35, Marcali 

+18.45 

 

Tisztelettel: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

2018 nyári programok 

 

augusztus 11. „Zene, ami kell”, helyszín: szabadtéri színpad és környéke 

  20.00 M.É.Z. Együttes koncertje 

  Ír, skót tradicionális dallamok és Erin ír sztepp társulat bemutatója 

 

augusztus 20. Szent István Ünnepe, helyszín: szabadtéri színpad és környéke 

  20.00 Cserpes Laura, énekesnő műsora 

  20.45 Palcsó Tamás, énekes műsora 

  21.45 Fény- és lézerszínház 

  22.00 Tűzíjáték  

Rossz idő esetén a helyszín minden program esetében a Művelődési Ház (Balatonberény, Kossuth tér 1.) 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

 

 

 

 

Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT. 

A szeptemberi szám lapzártája augusztus 31.! 
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