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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Polgármesteri közlemény 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület 2020. szeptember 14-én 6:1 arányú 

szavazattal kimondta feloszlását. A képviselők, valamint jómagam is mandátumunk megszűnéséig 

-amely az új polgármester, illetve az új képviselők megválasztásáig tart- ellátjuk a vállalt 

feladatainkat. A képviselő-testületi és bizottsági ülések továbbra is megtartásra kerülnek, 

megbízatásunknak megfelelően végezzük munkánkat, a község nem marad felelős irányítás nélkül. 

A hivatali munka változatlan körülmények között folytatódik, a hozzánk fordulók ügyeit a hivatal 

munkatársai legjobb tudásuk szerint végzik, természetesen a járványügyi szabályok betartása 

mellett. A lakosság megfelelő tájékoztatását továbbra is szem előtt tartjuk, ennek érdekében a 

közeljövőben helyi fórumot tartunk, melynek szervezése folyamatban van. A fórum időpontjáról 

a képviselő-testület tagjaival a szeptember 22-ei pénzügyi bizottsági ülésen döntünk, addig is 

kérjük a Tisztelt Lakosság szíves türelmét, megértését. A helyi választási bizottság a jövő héten 

kerül összehívásra, ahol várhatóan döntés születik az időközi választás időpontjának kitűzéséről.  

 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Benachrichtigung 

 

Ich benachrichtige die verehrte Bevölkerung, das am 14. September 2020 haben die Gemeinderate 

von Balatonberény mit 6 zu 1 Stimme die Auflösung der Selbstverwaltung beschlossen. Die 

derzeitige Vertretung wird ihre Befugnisse bis zu den Neuen Bürgermeisterwahlen ausüben. Das 

Datum der Zwischenwahl des Bürgermeisters und die Gemeinderäte wird von Auswahlausschuss 

so festgelegt, dass der Wahltermin zwischen dem 70. und 90. Tag stattfinden muss. Lt.Gesetz 

23/2018 (VIII. 30.) sz. IM müssen die Kosten für die Zwischenwahl von der Gemeinde aus eigenen 

Mitteln zur Verfügung gestellt werden. 

 

Balatonberény, 16. September 2020.        László Horváth 

Übersetzt: Bernadett Gailler        Bürgermeister 
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______________________________________________________________________________ 

2020. június 25-i nyilvános ülés 

 

1. Veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri határozatok jóváhagyása, jelentés azok 

végrehajtásáról és beszámoló a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb intézkedésekről, 

eseményekről. 

 

Horváth László polgármester: 

Egyenként ismerteti szóban a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatokat és 

beszámol azok végrehajtásáról. Elmondja, hogy a védekezés költségeire vonatkozó táblázatot a 

testületi ülést megelőzően valamennyi képviselő részére megküldte, ez még nem a teljes összeget 

mutatja, mivel vannak olyan tételek, így a májusi, júniusi teljesítések számlái, amik még nem 

érkeztek be, vagy könyvelés alatt vannak. Az IFA ellenőrzések június 15-ével megkezdődtek, 

fontos, hogy a szállásadók az adóbevallási kötelezettségüket teljesítsék. A zöldterületek 

ellenőrzése is folyamatosan zajlik, a veszélyhelyzet idején csak tájékoztatásban figyelmeztettük az 

ingatlan tulajdonosokat a területek állapotáról, hatósági eljárást nem indítottunk. Az óvoda egy hét 

ügyeletet tartott a veszélyhelyzet alatt, május végétől visszaállt a megszokott rend a működésben. 

Június 3-tól a hivatalban ismételten van személyes ügyfélfogadás a higiéniás szabályok betartása 

mellett. A könyvtár és művelődési ház június 17-től van nyitva, itt szintén vannak egészségügyi 

szabályok, amiket a látogatóknak be kell tartaniuk. 

Horváth Péter alpolgármester: 

A veszélyhelyzet alatt példaértékű volt az önkormányzat kommunikációja a lakosság felé, ezt 

szeretném megköszönni, és az lenne a kérésem, hogy mostantól egy nyaralóbarát kommunikációt 

folytassunk, hiszen előtérbe léptek a turisztikai érdekek a veszélyhelyzet elmúltával. 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt meghozott 

polgármesteri határozatok végrehajtásáról adott jelentést, a veszélyhelyzet alatt tett fontosabb 

intézkedésekről, eseményekről adott beszámolót elfogadta. 

 

A Telenor Magyarország Zrt-vel a bérleti szerződést változatlan feltételekkel 2020. október 1. 

napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra megkötötte és felhatalmazta a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Az írásos előterjesztésben foglaltakat ismerteti, elmondja, hogy a 2019. évi költségvetés 

előirányzatai módosultak, a pénzügyi csoport az előterjesztésben ezeket részletesen felsorolta. 

Emiatt a tavalyi költségvetési rendeletünket módosítani kell, addig a 2019. évi  zárszámadást sem 

tudjuk elfogadni. 

A Képviselő-testület elfogadta Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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15/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

3. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása 

Horváth László polgármester: 

Szóban ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, elmondja, hogy a zárszámadást a veszélyhelyzet 

miatt július 18-áig kell az önkormányzatoknak elfogadniuk. 

Gazda János képviselő: 

A főadatokból látható, hogy megfelelő ráhagyásokkal terveztük meg a 2019. évi költségvetést.  

Horváth László polgármester: 

Az önkormányzat költségvetési szerv sajátos bevételi és kiadási forrásokkal, előírások szerinti 

feladatokkal. A tervezés során számolni kell az előre nem látható tényezőkkel is, hogy legyen 

mozgástér a váratlan kiadásokra. 

 

A képviselő-testület egyhangúan megalkotta Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 16/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi 

zárszámadásáról. 

 

4. Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Horváth László polgármester: 

A belső ellenőrzés jogsértést, hiányosságokat nem tárt fel, ami feladatok felmerültek, azokat 

elvégeztük, gazdálkodásunk szabályszerű volt, a jogszabály által megkövetelt szabályzatokkal 

rendelkezünk. Ezeket a szabályzatokat a változó jogi környezetre tekintettel mindig felül kell majd 

vizsgálni. 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és azt a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadta. 

 

5. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évben végzett könyvtári 

szolgáltatásokról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár 2019. évről adott beszámolóját a könyvtári szolgáltatásokról elfogadta.  

 

6. Közbiztonsági beszámoló 

Horváth László polgármester: 

Balatonberény közbiztonsági helyzete jó, drasztikusan csökkent az előző évekhez képest az 

elkövetett bűncselekmények száma. A polgárőrség a veszélyhelyzet alatt dicséretes munkát 

végzett, köszönjük a segítségüket. 
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Horváth Péter alpolgármester: 

A polgárőrség jelenleg is aktív, hétvégeken gyalogos, kerékpáros és motoros szolgálatot végeznek, 

az utóbbi két rendezvényen is jelen voltak, valamint a közösségi felületeken prevenciós 

közleményeket tesznek közzé. 

A Képviselő-testület a Balatonkeresztúri Rendőrőrs 2019. évi közbiztonsági helyzetről adott 

beszámolóját elfogadta. 

 

7. 2020. évi lakossági víz-, csatornaszolgáltatás támogatása 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-

testület meghatalmazta a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

8. Általános iskolás gyermekek szállítása 

Horváth László polgármester: 

Miklovics István egyéni vállalkozó egészségi állapota miatt a vállalkozását megszüntette, így a 

2020/2021-es tanévben már nem vállalja a berényi iskolás gyermekek Balatonkeresztúrra történő 

szállítását. Több vállalkozót is megkerestünk, egyedül a Meiszterics Autósiskola Kft. adott 

árajánlatot a buszos szállításra vonatkozóan. Ez a korábbi 350 Ft/km vállalási árhoz képest kb. 400 

Ft/km lesz. Természetesen egyeztetni kell a Tankerülettel is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

vállalják-e a költségek 50 %-át. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Meiszterics Autósiskola 

Kft. árajánlatát a balatonberényi lakos általános iskolások balatonkeresztúri szállításával 

kapcsolatosan. A képviselő-testület az árajánlatot elfogadta és felhatalmazta a polgármestert, hogy 

a vállalkozási szerződést megkösse. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új 

szerződés megkötése előtt a Siófoki Tankerülettel egyeztessen a 2020/2021. tanévre vonatkozóan 

a költségek viseléséről. 

 

9. Elővásárlási jogról döntés 

Balatonberény Község Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. 

törvény 86. § (4) bekezdése értelmében fennálló, a balatonberényi 2631/2 hrsz. alatt nyilvántartott 

a) szántó b) gyümölcsös és gazdasági épület c) szőlőművelési ágú, 4852 m2 területű zártkerti 

ingatlan 3167/4967 részére vonatkozó - amelyen városképi jellegű építmény található - 

elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

 

10. Tervezői szervezet kiválasztása 

Horváth László polgármester: 

A HÉSZ 2019-ben került elfogadásra, az akkori módosítást egy nagy beruházói szándék indukálta 

elsősorban, amely a település déli részén valósult volna meg üdülőfalu formájában. Ők vállalták a 
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módosítással járó költségeket is. Sajnos ez a beruházás nem valósult meg, a beruházó szándékát a 

területek átminősítésével kapcsolatosan nem sikerült elérni. A jogi környezet változása, a felmerült 

lakossági és önkormányzati igények miatt ismételten módosítani kell a területrendezési 

eszközöket, melyhez ki kell választanunk a tervezői szervezetet. Két érvényes ajánlat jött, 

javaslom, hogy a testület a kedvezőbb árajánlatot adó szervezetet jelölje ki. 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző: 

A TRE módosítás indokolt a beérkezett igények, a Kossuth utcai kertek alja, valamint a  

jogszabályváltozások miatt is. Ezek a meghívott cégek megfelelő szakmai felkészültséggel 

rendelkeznek, azért esett rájuk a választás, valamint helyismeretük is van. A KÉSZ Kft. pedig már 

dokumentációval is rendelkezik a korábbi megbízása okán. 

Horváth Péter alpolgármester: 

A KÉSZ Kft. szakmailag megfelelő partner volt eddig is, a főépítésszel történő egyeztetés során is 

határozottan képviselte az önkormányzat érdekeit. A módosítási folyamat hosszadalmas, sok 

munkát és egyeztetést kíván. 

Horváth László polgármester: 

Bárkitől jöhet módosítási javaslat, mint ahogy vannak lakossági kérések, ezeket a műszaki 

ügyintéző gyűjti össze. Az önkormányzatnak a legfontosabb módosítási igénye a Kossuth utca 

kertek alja rész, valamint a jogszabályváltozásoknak történő megfeleltetés. 

 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozó tervezői árajánlatokat megismerte. 

Nyertes ajánlatként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó KÉSZ Tervező Kft. 1016 Budapest, 

Naphegy u. 26. sz. ajánlatát- a megajánlott 3.100.000Ft+Áfa tervezési díjat- elfogadta. Az ajánlat 

alapján a tervmódosítási feladatok elvégzésével és rendeletmódosítás előkészítésével megbízta a 

tervezőt. 

A Képviselő- testület megbízta a polgármestert a feladatellátással kapcsolatos teendőkkel és 

felhatalmazta a tervezői megbízási szerződés aláírására. 

 

11. Tematik Kábel Kft. és Balatonberény Község Önkormányzata között megkötendő 

együttműködési megállapodás módosítása 

Horváth László polgármester: 

A szerződés módosítását az indokolja, hogy a veszélyhelyzet miatt a tavaszra tervezett verseny 

elmaradt, azt októberben szeretnék megtartani. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-as évi International Balaton 

Carp Cup megszervezésére vonatkozó együttműködési megállapodást a Tematik Kábel 

kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel az előterjesztés szerinti tartalommal módosította. 

Felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására. 
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12. Tanna Konyhabútor Asztalosipari Szociális Szövetkezet végelszámolása 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendelte a Tanna Konyhabútor 

Asztalosipari Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli 

megszűntetését és az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását. A végelszámolás kezdő időpontja: 

2020. július 1 napja. 

A végelszámolót terhelő feladatok ellátására Tisóczki Károly igazgató elnököt jelölte ki, díjazását 

0 Ft/hó összegben határozta meg. 

 

13. Egyebek: 

Horváth László polgármester: 

A nyári menetrenddel kapcsolatosan a Máv-start Zrt. vezérigazgatójához címzett levél megírása 

folyamatban van. Az idei évben nyári tábor az erdélyi gyerekeknek nem lesz. 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző: 

A külterületi szemétszállítással kapcsolatosan az önkormányzat dönthet a szerződéskötésről, de a 

szolgáltató az utak miatt nem fogja vállalni a szemétszállítást. A szőlőhegyen nem lakóépületek 

vannak, hanem gazdasági épületek, 4-5 évente felmérjük az ott lakókat, de szemétszállítást a 

szolgáltató a hegyen biztosítani nem tud. 

Horváth Péter alpolgármester: 

A szőlőhegy lassan nálunk is átalakul lakóhellyé, valamint mezőgazdasági nagyművelésű területté. 

Sokan élnek életvitel szerűen a hegyben, ha a szemétszállítást nem lehet megoldani, akkor ki 

kellene jelölni a faluban egy pontot kamerával védve, ahová csak a hegyben lakók vihetnék 

zsákban a szemetüket. 

Varga Zsolt képviselő: 

A lakosság köszöni az Erkel utca felújítását, azt azonban jelezni szeretném, hogy onnan a KRESZ-

tábla eltűnt, így most kétirányú az út egy szakaszon, a táblát mindenképp pótolni kellene. 

Gazda János képviselő: 

Lesz-e hínárvágás a virág utcák mögötti területen, mivel az terjed a faluban, hogy azt a 

polgármester megtiltotta. 

Horváth László polgármester: 

Én ezen a területen a hínárvágást nem tiltottam meg, és nem is tehetném, mivel ez a Kft. 

kompetenciájába tartozik. A Kft. dolga a hínárvágás megrendelése, erre szerződéssel is 

rendelkezik, a hínárvágás folyamata úgy zajlik, hogy mindig a községi strandon kezdünk és úgy 

haladunk tovább keleti irányban. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Több lakossági jelzés volt, hogy az önkormányzat a kísérleti partszakaszon vágja ki a nádat, jó 

lenne tudatosítani az emberekben, hogy a Balaton medre az állam tulajdona és nem az 

önkormányzaté, ugyanakkor nádat vágni engedély nélkül nem lehet, de egyébként is a 
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környezetvédelmi hatóság ezt nem szokta engedélyezni, hiszen a nád szerepe ökológiailag nagyon 

fontos. Tamás Péter megkeresett minket a balatonberényi zsidó temető miatt, mivel nagyon 

elhanyagolt állapotban van, korábban az önkéntesek kipucolták, jó lenne, ha az önkormányzat vagy 

a civil szervezetek ezt önként bevállalnák, mivel ez kegyeleti kérdés is.  

Király Szabolcs kérdésére Horváth László polgármester: 

A községi strand lecserélt napozó stége átadásra került a Hétvezér utcai lakó- és 

nyaralótulajdonosok részére, erről írásos megállapodás is született. A stég használatához először 

vízjogi engedélyt kell kérni, utána közterület használati engedélyt, ha a parti csatlakozás 

önkormányzati tulajdonban van. A vízjogi engedélyek kiadására úgy kerül sor, hogy a hatóság 

kiköti az engedélyes számára, hogy a víziállást lezárni nem lehet. A parkoló festésére kértünk 

árajánlatot, még nem jött meg, de az biztos, hogy a színpad útban lesz. A Vízisport Egyesület 

elnökével telefonon beszéltem, valamikor a jövő héten az elnök úr érkezni fog, akkor lehet vele 

személyesen tárgyalni a kikötő fűnyírásáról. 

Dr. Várszegi József képviselő: 

Jó lenne felhívni a lakosság figyelmét a honlapon és az újságban is a vasárnapi munkavégzési 

tilalomra. Egyébként a honlapon a stranddal kapcsolatos információk nincsenek aktualizálva, még 

a 2019-es állapot van fent. 

Horváth Péter alpolgármester: 

A turisztikai oldalt a régi Turisztikai Egyesület hozta létre, jelenleg nincs szerkesztője ennek az 

oldalnak, de ebben a körben intézkedni fogok. 

Gazda János képviselő: 

Megjelent egy fásítási program, melyben max. 40 darab fára pályázhatnánk. 

Horváth László polgármester: 

A fásítási programot mi is ismerjük, az a Kft. ügyvezetőjénél van. 

Hartel Sebastian képviselő kérdésére Horváth László polgármester: 

A stratégiai tervet a lakossággal a most megjelenő újság utáni lapszámban akarjuk megjelentetni, 

a formai rész vonatkozásában kell még egyeztetni a hírlap szerkesztőjével. 

Király Szabolcs képviselő kérdésére Horváth László polgármester: 

A Bokrosi út javítása kapcsán most az önkormányzat nincs abban az anyagi helyzetben, hogy azt 

megvalósítsuk, erre csak szeptemberben kerülhet sor, de ez a HÉSZ-módosítással együtt 

elsőbbséget fog élvezni. 

 

14. Döntés strandi kerítés létesítésében 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strand területén ebben az 

évben nem kíván kerítést létesíteni azzal, hogy a szeptemberi ülésen értékeli az idei strandi szezon 

tapasztalatait, és annak függvényében dönt a kerítés létesítésének későbbi lehetőségéről. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2020. augusztus 17-ei nyilvános rendkívüli ülés 

 

1. Balatonberény, József Attila utcai lakás bérleti ügye 

Horváth László polgármester: 

Az írásos előterjesztésen túlmenően a testületi ülést megelőzően tartott bizottsági ülésen a Kft., 

mint bérbeadó ügyvezetője részletesen beszámolt az ingatlan jelenlegi helyzetéről. Arról kell 

dönteni, hogy írjunk-e ki pályázatot a lakás bérbeadására vonatkozóan, milyen feltételekkel, illetve 

mik legyenek az elbírálás feltételei. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberény, József Attila utca 23. 

szám alatti lakás bérbeadása kapcsán pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: a bérleti díj összege 

30 000 Ft/hó, a bérleti jogviszony időtartama 3 év. A pályázat elbírálásánál előny a balatonberényi 

lakóhely, munkahely és a kisgyermekes családi állapot. A pályázat benyújtásának határideje 2020. 

szeptember 10. napja, míg az elbírálás határideje 2020. szeptember 15. napja. 

 

2. Döntés a zenés, táncos rendezvények megtartásáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 20-21-22-i zenés, táncos 

rendezvények megtartása mellett döntött a tervezett tűzijáték kivételével az alábbi biztonsági 

intézkedések mellett: 

A rendezvények csak előre ingyenesen megváltott sorszámozott belépőjegyekkel látogathatók, 

melyet a rendezvény megtartása előtt a Balatonberényi Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjétől 

lehet igényelni. A rendezvények helyszínét körbe kell keríteni és a szükséges beléptetési és 

védelmi intézkedéseket megfelelő személyzettel biztosítani kell.  

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa a 

Művelődési Ház vezetőjét, a Balatonberényi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint a Polgárőrség 

elnökét. 

 

3. Döntés a meghívásos eljárás részt vevőiről 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyar Falu Program 2020 évi, 

MFP-ÖTU/2020 kódszámú önkormányzati út-, hídépítés/felújítás” tárgyú, - a Kbt. hatálya alá nem 

tartozó - a kivitelező kiválasztására irányuló - meghívásos beszerzési eljárásban az alábbi cégek 

meghívását rendelte el: 

1. Bástya KKt. 8360 Keszthely, Fő tér 6-8. Gyarmathy Tivadar ügyvezető, bastyakkt@freemail.hu 

2. Reál-Munkagép Kft. 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43. Máté István ügyvezető, 

mikronet.keszthely@gmail.com 

3. ECCER Kft. 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 84. Kerka István ügyvezető eccerkft@gmail.com  

4. Utplan 95 Építőipari és Szolgáltató Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77. Horváth Béla Péter 

ügyvezető, utplan100@utplan.t-online.hu 

5. Fundaxis-3M Kft. 8640 Fonyód, Csend u. 5. Morácz József ügyvezető fundaxis3m@gmail.com, 

moraczj@upcmail.hu 
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4. Tájékoztatás a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati lehetőségekről 

Horváth László polgármester: 

Augusztus elején személyes találkozón vettem részt az országgyűlési képviselői irodában a 

Magyar Falu Program keretében megjelenő pályázatokkal kapcsolatosan. Az elhangzottakra 

tekintettel lehetőségünk lenne pályázni a temető fejlesztés, valamint a faluházak felújítása 

elnevezésű pályázatra. A temetőben térköves járdát készíthetnénk a kapubejárótól egészen a 

ravatalozóig, míg a faluház fejlesztési pályázat keretében megkezdhetnénk a művelődési ház 

felújítását. A művelődési ház tekintetében több fejlesztési elképzelés is van, az egyik a 

tetőszerkezet és héjazat cseréje lenne, a másik a nyílászárók, illetve a fűtési rendszer cseréje, ami 

a pályázati összegbe beleférne. Most zajlik az árajánlatok beszerzése, míg a temető 

vonatkozásában már rendelkezünk tervekkel, csak a költségvetést kellett aktualizálni. A temető 

esetében 5 millió Ft-os pályázati összeg állna rendelkezésre, az aktuális költségvetés szerint a 

kivitelezés költsége kb. 6 millió Ft lenne. Szóba jöhet esetlegesen még a hivatal épületében a tetőtér 

befejezése, melyre szintén van ajánlatunk. A temető fejlesztésére a pályázatot szeptember 10-ig, a 

faluházak felújítására kiírt pályázatot szeptember 4-ig kell benyújtani. 

Én javaslom mindkét pályázaton történő indulásunkat. 

dr. Várszegi József Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnöke: 

A bizottság ülésén részletesen megtárgyalta a pályázati lehetőségeket, a temető fejlesztése 

elnevezésű pályázaton a pályázat benyújtását a bizottság nem javasolja. 

A faluházak felújítása tárgyú pályázat benyújtását a bizottság támogatja azzal, hogy a pályázat 

keretében a művelődési ház tetőszerkezetének felújítása és a héjazat cseréje valósuljon meg. 

Gazda János képviselő: 

Én javaslom, hogy a temető fejlesztésére vonatkozó pályázati lehetőséggel is éljen a képviselő -

testület, ne szalasszuk el a lehetőséget. 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

megjelent MFP-FVT/2020 számú, „Temető fejlesztése” megnevezésű pályázaton történő indulás 

mellett dönt. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 

Program keretében megjelent MFP-FHF/2020 számú, „Faluházak felújítása” megnevezésű 

pályázatra a Balatonberényi Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása és a héjazat 

cseréje céljából. 

 

5. Balatonberény, Kossuth kertaljai utca kialakítása 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 

Balatonberény Kossuth kertaljai utca kialakításának előkészítését kezdje meg, az egyeztetéseket 

az érintett ingatlanok tulajdonosaival folytassa le. 
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6. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

85/F. §-a alapján, a Balatonberény, Táncsics M. u. 2. szám alatt található, 410/1 helyrajzi számú, 

16/360 tulajdoni hányadú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni. 

 

7. Szociális célú tüzelőanyag iránti pályázat 

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőt-testülete a belügyminiszter pályázati kiírása 

alapján pályázati igényét benyújtja 126 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. A 

képviselő-testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

8. Balatonszentgyörgyi Iskolaszék támogatási kérelme 

dr. Várszegi József a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke: 

A bizottság javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az 

alapítvány írásban tájékoztassa az önkormányzatot a támogatás felhasználásáról. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a 

Gyermekekért Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújt azzal, hogy az Alapítvány írásban 

tájékoztassa az önkormányzatot a támogatás felhasználásáról. 

 

9. Döntés üdülőhelyi fórum megtartásáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi ülés- és munkatervében 

elfogadott üdülőhelyi fórum megtartásának időpontját 2020. augusztus 29. napjának 10.00 órájára 

módosítja és felkéri a polgármestert, hogy ennek kihirdetéséről a helyben szokásos módon 

gondoskodjon. 

 

10. Egyebek 

Gazda János képviselő: 

A Naturista Strand melletti terület le van zárva, körbe van kerítve, nem lehet megközelíteni a 

lerakott stéget csak pénz ellenében. Nagyon sok észrevétel jön ezzel kapcsolatosan. 

Horváth László polgármester: 

Pitvarosi Róbert arról tájékoztatott, hogy azok kaptak kulcsot a kapuhoz, akik részt vállaltak a stég 

elhelyezésének költségeiből. A lezárt terület egyébként magántulajdon, a tulajdonost semmi nem 

akadályozza abban, hogy a területét körbe kerítse. Egyébként a stég a piros villa melletti területről 

is megközelíthető. 

Király Szabolcs képviselő: 

Ez azért probléma, mert a mi területünkhöz, azaz közterülethez csatlakozik a stég, emiatt 

közhasználatúnak kellene lennie. Most jelenleg fizetős magánstrandként üzemel. 
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Gazda János képviselő: 

Szerintem a Balaton partot akkor sem lehet lezárni, de így az megközelíthetetlenné vált.  

Gazda János képviselő: 

Szeretném megtudni, hogy most augusztusban volt-e szúnyogirtás. 

Horváth László polgármester: 

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálja a szúnyogirtást, kizárólag földi 

szúnyogirtás van, ez meg is volt augusztusban. Ha további szúnyogirtást szeretnénk, akkor előtte 

kiküldik a vizsgálókat, akik számolják a csípések számát, és ennek függvényében döntenek az irtás 

elrendeléséről. Egyébként ezek a földi gyérítések füstmentesek is lehetnek, talán ezért kevésbé 

látványosak. 

dr. Várszegi József képviselő: 

A bizottsági ülésen döntés született arról, hogy a strand fejlesztésére vonatkozó koncepció elkészül 

a szeptemberi ülésig, meghatározva annak felelőseit. Szintén döntöttünk ezzel összefüggésben a 

strandrendelet felülvizsgálatának indokoltságáról is. Sajnos a strandi vállalkozásokkal is kel lene 

valamit kezdenünk, ezért lenne jó egy cselekvési terv. Ezúton is kérem a tisztelt képviselő-

társaimat, hogy ezzel kapcsolatosan tegyenek javaslatokat. 

A stratégiai tervvel kapcsolatosan megérkeztek az észrevételek, ezekről én egy összefoglaló 

jelentést fogok készíteni rövid határidőn belül és erről a testületi tagokat tájékoztatni fogom. 

Javaslom, hogy először munkaértekezlet keretében, majd bizottsági, illetve testületi ülésen 

folytassuk tovább a terv kidolgozását konkrét célokra lebontva és a prioritást meghatározva. 

Ismételten jelezném, hogy a kommunikációnkon mindenképp javítanunk kellene, és ennek 

keretében egy rövid köszönetet küldhetnénk mindazok számára, akik megtiszteltek bennünket 

észrevételeikkel, akár e-mailben, vagy a következő megjelenő újságban is. 

A pénzügyi bizottság javasolja továbbá, hogy a szeptemberi testületi ülésen a civil szervezetek 

támogatására vonatkozó önkormányzati rendeletet a képviselő-testület vizsgálja felül, mivel az 

elszámolásoknál több civil szervezetnél is probléma merült fel. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatát rendelte el. 

Király Szabolcs képviselő: 

Hogyan történt a Balaton parti fák csonkolása? 

Horváth László polgármester: 

Egy ingatlan tulajdonos kérte azok kivágásának engedélyezését, mivel szakértői vélemény 

veszélyesnek minősítette őket. Én a csonkolást engedélyeztem azzal, hogy velem egyeztetett 

időpontban a csonkoláshoz hozzájárulok a kérelmező költségére. Az egyeztetés nem történt meg, 

már csak azt vettük észre, hogy a fák visszavágását a vállalkozó megkezdte. Amennyiben a fák 

tavasszal nem indulnak hajtásnak, kötelezzük a kérelmezőt, hogy saját költségén pótolja a fákat. 

Egyébként közterületen a veszélyes fák csonkolásáról, kivágásáról az önkormányzatnak 
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folyamatosan gondoskodnia kellene, ez milliós összeget jelentene évente, mert egy esetleges 

viharkár esetén bennünket is felelősség terhelhet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020. szeptember 10-i ülés 

 

1. Tájékoztató az MTÜ és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által 

meghirdetett Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. üteméről 

Véghelyi Róbert ügyvezető: 

A strandfejlesztés IV. ütemével kapcsolatosan szeptember 1. napjával megnyílt a pályázati 

lehetőség, hogy a községi strand fejlesztésére pályázatot nyújtsunk be, a benyújtás határnapja 

szeptember 30-a. A pályázatot a Kft. fogja benyújtani, az előkészítési munkákat megkezdtem a 

kiírás alapján, el kell, hogy mondjam, hogy ez egy más jellegű kiírás és az elbírálás is pontozási 

rendszer alapján történik. 10 önállóan támogatható tevékenységre lehet pályázni, az első hat 

tevékenység prioritást élvez, ezeknek ki kell meríteniük a pályázati igény 60 %-át, az egységes 

arculatra pedig 5 %-ot kell fordítani. Minimum 67 pontot el kell érni a pontozási rendszerben, hogy 

esélyünk legyen nyerni, természetesen minél több pontot össze kell hoznunk, ez a cél. Plusz pontot 

jelent új, kedvezményes családi belépőjegy bevezetése, melyre nyilatkozni kell, illetve ha tudunk 

helyi szálláshely szolgáltatóknak kedvezményes csomagajánlatot kidolgozni és bevezetni a jövő 

évtől, melyre szintén nyilatkozatot kell csatolni. Véleményem szerint 3-5 közötti szálláshely 

szolgáltatóval tudnánk ilyen megállapodást kötni. További pontokat jelentene, ha térségi 

szereplőkkel is meg tudnánk állapodni, erre vonatkozóan jelenleg nincs konkrét elképzelés. 

Véleményem szerint 70-80 pontot el tudnánk érni. Most állítjuk össze a tervdokumentációt, 

melyben Fehér László műszaki ügyintéző is segít. A tervező Szűcs Ferenc lenne. Egyébként 

bejártuk a strand területét közösen a műszakis kollegával, és ennek alapján én összeállítottam egy 

tervezetet, melyet átadok a képviselők részére. 

Az egyes pont lenne a családi mosdó kialakítása a strand K-i oldalán, itt nagyon kicsi a WC, főleg 

a női oldalon. A meglévő épületet bővíteni nem lehet, de a D-i oldal mögé lehetne építeni egy 

családi mosdót, véleményem szerint a Ny-i oldalon lévő vizes blokkhoz nem kellene hozzányúlni. 

Ez a fejlesztés építésiengedély köteles lesz. A pályázati kiírás 3. pontjában szerepel a vízbejutás 

feltételeinek javítása, ennek keretében lehetne létrehozni 1 db vízimentős lejárót és külön 1 db 

olyan lejárót, ahol a vízisport eszközöket le lehetne vinni a vízre. Pályázni lehetne még a 

zöldterület megújítására, a füvesítés több milliós kiadás lenne. Fásításra szerintem a strandon nincs 

szükség. A kiírás 5. pontjából lehetne pályázni utcabútorokra, napelemes kandelláberekre, habár 

ez nem biztos, hogy belefér a pályázati kiírásba, erre vonatkozóan rendelkezünk árajánlattal. 

Tervezett pályázati elem 1db normál öltöző kialakítása, 2 db kültéri zuhanyzó felújítása tartályok 

felhelyezésével és az egységes arculat kialakítása, melybe beleférne a webkamera is. Önállóan nem 

támogatott tevékenységek körében pedig pályáznánk a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, 

melyre már van egy ajánlatunk, ez lehetne 16 vagy 8 modulos. 
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Gazda János képviselő: 

Beléptető rendszerben esetleg nem gondolkodunk? 

Véghelyi Róbert ügyvezető: 

Annak teljes kialakítására több időt kellene szánni és inkább önerőből kellene megvalósítani. A 

beléptető rendszer kialakítása bérköltséget nem szabadítana fel, hiszen továbbra is kell alkalmazni 

pénztárost, jegyellenőrt. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Statisztika szempontjából mindenképp hasznos lenne. 

Véghelyi Róbert ügyvezető: 

Kb. 1,6 millió Ft+ÁFA lenne a beléptető rendszer kialakítása és havonta 100.000 Ft lenne a díja 

úgy, hogy ebben a forgóvilla nincs benne. Én a karszalagot gyártó cégtől kértem már erre ajánlatot, 

de természetesen több ajánlatot is be lehet szerezni. Sajnos a forgóvillát is át tudják ugrani, 

nagykaput is lehetne csinálni, de a karszalagot akkor is rá kell tenni a vendég kezére, a villát pedig 

a pénztárosnak ki kell nyitnia. 

Véghelyi Róbert ügyvezető: 

Kérem, hogy a képviselők tegyenek javaslatot arra, hogy hány olyan szálláshely szolgáltatóval 

tudnánk megállapodni, melyre vonatkozóan a pályázatban nyilatkoznom kell. 

Gazda János képviselő: 

Ha nem nyernénk a pályázaton, a strand magas színvonala akkor is megmaradna. 

Véghelyi Róbert ügyvezető: 

Igen, de azért a fejlesztési lehetőségnek örülnénk. Azt még el szeretném mondani, hogy a lídós 

részen géppel sok követ kiszedtünk, kézzel szedjük tovább a köveket, nagyon sok van. Volt tervben 

a lídós résznél napvitorla is, az a baj, hogy a homokban kellene az oszlopok alját lebetonozni, ha 

a homok eltűnik, ez balesetveszélyes lesz. Ugyanakkor az oszlopok akadályoznák a lídós rész 

géppel történő megközelítését. A napvitorla nagyon drága és igazi árnyékot sem ad, ezt 

tapasztalatból tudom, hiszen a medence felett helyeztünk el ilyeneket. 

Király Szabolcs képviselő: 

A Naturista Strand fejlesztésére is lehetne pályázni? 

Horváth László polgármester: 

Igen, a bérlő képviselője tud a megjelent pályázatról, folyamatos egyeztetésben vagyunk.  

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az MTÜ és a Kisfaludy2030 Turisztikai 

Fejlesztő Nonprofit Zrt. által meghirdetett Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. üteméről 

adott tájékoztatót megismerte és elfogadja. 
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2. Teleki László Alapítvány megvalósításával, a Népi Építészeti Program kapcsán a Múltház 

felújításának pályázati lehetősége 

Barjákné Martin Judit művelődési ház vezetője: 

Augusztus 25.-én kaptam e-mailt arról, hogy a pályázati felület ismét nyitott, a támogatást 

szeptember 14.-éig kell kérni, mi az anyagot előkészítettük a műszaki ügyintézővel, sőt már a 

feltöltéseket is elkezdtem, hogy időben elkészüljünk. A Múltház felújítás a támogatás iránti 

kérelem tárgya, minden szükséges dokumentációval rendelkezünk, főleg a tető, a mennyezet, 

illetve a homlokzati nyílászárók felújítása indokolt. A nyílászárók azért kerülnek ilyen sokba, mert 

az eredetivel megegyezőket kell külön legyártatnunk. Ebben az évben csak a tervezési költség 

terheli a költségvetésünket, az önrész a jövő évi költségvetésben fog megjelenni. A tervezett bruttó 

költség meghaladja a 10 millió forintot, a pályázat 80 %-os támogatottságú. 

 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Népi Építészeti Program kapcsán 

pályázati támogatási kérelmet nyújt be a Balatonberény, Kossuth L. u.129. sz. (445 hrsz) alatti, 

önkormányzati tulajdonú, helyi védelem alatt álló „Múltház” elnevezésű és helytörténeti 

múzeumként működő épület felújítására; 10.706.100.- Ft megvalósítási költséggel. 

Elnyert támogatás esetén a 20 %-os önrész biztosítására a képviselő-testület kötelezettséget vállal. 

Fehér László műszaki ügyintéző: 

A TAK módosítása folyamatban van, a településképi rendelet módosításának tervezetét minden 

képviselő számára megküldtem, ha ezzel kapcsolatosan van vélemény, akkor azt le kell írni, már 

többször kértem. A WI-FI pályázattal kapcsolatosan már volt műszaki átadás-átvétel, 2 pont már 

beüzemelésre került, a 3. még nem. 

Horváth Péter alpolgármester: 

A Faluház felújítására a pályázat be lett adva? 

Fehér László műszaki ügyintéző: 

Igen, a polgármesteri hivatal tetőterére. 

Horváth László polgármester: 

A képviselők részéről testületi ülésen kívül elhangzott kérdésekre a következőket válaszolom. Az 

önkormányzat rendelete értelmében a zászló, a címer és a pecsét használata engedélyhez kötött. A 

hivatal épületéről, közterületről készült fénykép felhasználása nem engedélyköteles.  

Horváth Péter alpolgármester: 

Javaslom, hogy polgármester úr írásban jelezze az „I love Balatonberény” elnevezésű facebook -

os csoport adminjának, hogy a kép használata megtévesztő, a használók az önkormányzat hivatalos 

fórumának tekinthetik. 

Horváth László polgármester: 

- A Hordó büfé üzemeltetője 249.500 Ft bérleti díjat fizetett augusztus 14.-én. A számlán a 

befizetés jogcíme bérleti díj.  
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- Varga Paméla vonatkozásában 2020. április 1-től van foglalkoztatva pályázat keretében, ami 70 

%-os támogatottságú. A hatósági szerződést bemutatom. Nem az önkormányzat fizeti a bérét, volt 

egy kis csúszás az elején, 1 hónap kivételével bekerült a rendszerbe. 

- A parti sétány terve 2011 óta meg van, az engedély már lejárt, de csak aktualizálni kell, ez nem 

kerülne olyan sokba. A január 15-i pályázatra be tudnánk adni. A faluközpont is itt lenne, azt is 

meg kellene terveztetni. 

- A „ringlisesnek” az engedély ki lett adva a közterület használatra, augusztus 7-én, bruttó 150.000 

Ft-ot fizetett. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Jövőre ne engedjük ide, mert csak ment a hangos mulatozás, erre nincs szükségünk. Nem való a 

partra, inkább egy óriáskerék, annak mindenhol nagy sikere van. 

Horváth László polgármester: 

A vitorláskikötő két bérleti szerződését megküldtem a képviselőknek, az elnököt a szeptemberi 

ülésre nem tudjuk meghívni, mert nyílt csonttörést szenvedett, műteni kellett. 

Varga Zsolt képviselő: 

A következő ülésre kérje fel a polgármester a Kft. ügyvezetőjét, hogy nyilatkozzon arra, hogy 

ebben az évben mennyit költött a Kft. a vitorláskikötő területének karbantartására. 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

A szeptemberi ülés napirendjét fogja képezni a település honlapjának új arculata tárgyában történő 

döntéshozatal. Korábbi testületi határozat van arra, hogy az új arculat kialakítására szeptember 30-

ig pályázatot írunk ki. Megkérem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatosan a műszaki, technológiai 

elvárásokra nézve tegyenek javaslatot, ami nagymértékben segítené az ülés anyagának 

előkészítését. 

Gazda János képviselő: 

Az üzemeltetésre meddig van szerződésünk? 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Ez év december 31-ig, azt is majd pályáztatni kell, valószínűleg a novemberi ülés napirendje lesz.  

Király Szabolcs képviselő: 

Nem tartom helyesnek, hogy egy önkormányzati tulajdonú lakást fenntartunk a vízimentősöknek 

2 hónap kedvéért, és év közben a lakás üresen áll. A községi strandon is alakíthatnánk ki olyan 

apartmant, ahol a vízimentősök nyáron meg tudnak aludni. 

Horváth László polgármester: 

A Rózsa utcai gyalogátkelőhelyre és a zsidódombi buszmegállóra elindítottuk a tervezést, erre 

lenne pénz a költségvetésben. 
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Horváth Péter alpolgármester: 

Tekintettel a strandfejlesztési pályázatra is javasolom, hogy a strandkoncepció elfogadásának és a 

strandrendelet felülvizsgálatának megtárgyalását az október havi testületi ülésre halasszuk.  

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strandfejlesztési koncepció 

elfogadása és a strandrendelet felülvizsgálata megtárgyalását az október havi képviselő-testületi 

ülésre halasztja. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Indítványozom, hogy a polgármester úr 2020. szeptember 14. napjának 17 órájára rendkívüli 

nyilvános ülést hívjon össze egy napirendi ponttal, döntés a képviselő-testület feloszlása tárgyában. 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 14-én 17 órakor 

rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart „Döntés a képviselő-testület feloszlása” 

napirendi ponttal. 

Horváth László 

polgármester 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2020. szeptember 14-i ülés 

 

1. Döntés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról 

Horváth László polgármester: 

Múlt héten kaptam a képviselőktől egy felkérést, hogy menjek nyugdíjba. Tájékoztatom a 

képviselőket, hogy nem kívánok nyugdíjba menni. A testület esetleges feloszlása tárgyában 

elkészült az előterjesztés, amely tartalmazza a jogszabályi hátteret, illetve készült egy előzetes 

kalkuláció az időközi választás költségeiről, amennyiben a testület kimondaná feloszlását.  

dr. Várszegi József képviselő: 

Az előterjesztésben szerepel a polgármester álláspontja is a kérdésről. A képviselők álláspontjáról, 

amit e-mailben küldtünk, nem kellett volna írni az előterjesztésben? 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

A napirendi pont előkészítéséért a polgármester volt felelős. A szakmai anyagot én készítettem, 

ezt az előterjesztés végén az aláírásommal is jeleztem. Képviselő úr küldött e-mailben részemre 

egy előterjesztést a polgármester nevében, amivel kapcsolatban két képviselővel is beszéltem 

telefonon, hogy a polgármester úr nevében más ne készítsen előkészítő iratot. Azt is elmondtam, 

hogy a képviselők a napirendi ponttal kapcsolatos véleményüket akár külön, akár együttesen a 

testületi ülés előtt írásban benyújthatják, amit az előterjesztés mellé tettem volna. Ilyen az 

előterjesztés képviselők részére történő megküldéséig nem érkezett. 

dr. Várszegi József képviselő: 

Én írtam is Önnek, hogy formailag a javítást Önre bízom. 
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dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Ismételten elmondom, hogy nem formai korrekcióra lett volna szükség, hanem a polgármester 

aláírásával képviselő ne készítsen előkészítő iratot. 

dr. Várszegi József képviselő: 

Az előterjesztésből pont az nem derül ki, hogy miért történt ez a kezdeményezés. 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Tájékoztattam több képviselőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos álláspontjukat, véleményüket 

saját nevük alatt írásban nyújtsák be az ülést megelőzően, illetve természetesen arra is lehetőség 

van, hogy a mostani testületi ülésen azt szóban elmondják, vagy ha készült ilyen irat, akkor azt az 

ülésen felolvassuk és csatolásra kerül a jegyzőkönyvhöz. 

Gazda János képviselő: 

Polgármester úr, azt nyilatkoztad, hogy nem kívánsz nyugdíjba menni, tehát nem kívánsz felállni 

a pozíciódból. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Társadalmi megbízatású polgármester sem akarsz lenni, ez nem merült fel? Mert ez jelentős 

költségcsökkenést jelentene a község számára. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Pontosan tudjuk, hogy miért került bele az előterjesztésbe a költségvetési terv, habár hozzáteszem, 

ezt egyikünk sem kérte. Azt gondolom, hogy Balatonberény számára 1,5 millió forint kiesés 

elviselhető. Úgy gondolom, hogy ezt az összeget sokféleképpen meg lehet spórolni. 

Horváth László polgármester: 

Bocsánat alpolgármester úr, ez nem az én kezdeményezésemre került bele, ez a szakmai 

előkészítés részét képezi. 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Alpolgármester úr arra gondol, hogy a költségvetési tervvel nyomást akartam gyakorolni a 

képviselőkre a döntés során? A döntés meghozatalának és annak előkészítésének részét képezi, 

hogy az időközi választás költségeit nem az állam fedezi, hanem az önkormányzat. A jogi 

tájékoztatóban is benne van, és amennyiben a testület a feloszlás mellett dönt, akkor a költségvetési 

rendeletet is módosítani kell, ami a határozati javaslatban is benne van. Ennek részét képezi az, 

hogy a testületi tagok tájékoztatva legyenek a várhatóan felmerülő kiadásokról, hiszen a 

költségvetési rendelet módosítását is a testületnek kell majd elfogadnia. Természetesen nem azért 

került bele az előterjesztésbe, hogy ezzel bárkinek a döntése is befolyásolva legyen, ez a 

megalapozott szakmai előkészítés részét képezte. Egyébként most sok településen tartottak, 

tartanak időközi választást, fel lehet menni a települések honlapjára és meg lehet nézni az ottani 

előkészítő anyagokat, hogy ott is a szakmai előkészítés részét képezi az időközi választással 

kapcsolatos kiadási terv. 
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dr. Várszegi József képviselő: 

Ebben a kiadási tervben van választási bizottság, választási iroda, jelentős összegek vannak a 

személyi kiadásoknál, ez hogy lett kiszámolva. 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Az időközi választás költségeinek részletes szabályait egy IM rendelet tartalmazza, annak 

mellékleteit képezi az önök által is megkapott kiadási terv. Az összegek a jogszabály alapján lettek 

kiszámolva 1100 fő figyelembe vételével, természetesen ez egy kalkulált összeg.  

Gazda János képviselő: 

Javaslom, hogy a hátralévő időszakra, ha kimondjuk a feloszlásunkat, a tiszteletdíjunkról 

nyugodtan lemondhatnánk. A polgármester úr is ebben az időszakban társadalmi megbízatásúként 

tevékenykedhetne tovább, így ez az 1,4 millió forint várható kiadás jelentősen csökkenhetne, nem 

terhelné a falu kiadását. 

dr. Várszegi József képviselő: 

Szeretném Gazda úr javaslatát határozati javaslattá nemesíteni, hogyha a főtanácsos asszony egyet 

ért, akkor szavazzunk. 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Erről nem kell képviselő-testületi határozat, a képviselők külön írásban mondhatnak le a 

tiszteletdíjukról. 

Horváth László polgármester: 

Tisztázzuk akkor a dolgot. A képviselő-testület elhatározta magát, hogy mindenképp feloszlik? 

Horváth Péter alpolgármester: 

Az időközi választás költségeinek csökkentése érdekében szeretnénk lemondani a 

tiszteletdíjunkról a hátralévő időre. Itt azért azt sem kell elfelejteni, hogy az autó és a telefon 

használatért is fizetünk, nem keveset, kérdés, hogy a polgármester úr is hozzánk hasonlóan kíván-

e eljárni. 

Horváth László polgármester: 

Nem, köszönöm. 

dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, hogy a képviselők és az alpolgármester a mai naptól a 

választás napjáig a tiszteletdíjukról le kívánnak mondani a választási költségek csökkentése 

érdekében. Ahogy elmondtam, erre minden egyes képviselőnek és az alpolgármesternek is külön 

írásban kell nyilatkoznia. 

 

Ezt követően Gazda János képviselő felolvassa Horváth Péter alpolgármester, dr. Várszegi József, 

Gazda János, Király Szabolcs, Hartel Sebastian, Varga Zsolt képviselők által együttesen aláírt 

nyilatkozatot, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül. 

A felolvasásra, illetve napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elhangzása után a jelenléti ív 

szerinti sorrendben minden képviselőt név szerint fogok szólítani, ekkor szóban, a neve elhangzása 

után mindenkinek le kell adnia a szavazatát, ami a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, illetve a 

szavazat leadásával egyidejűleg egy külön jelenléti íven is meg kell azt tenni és aláírással 

hitelesíteni. Ez a névszerinti szavazásról szóló jelenléti ív szintén a jegyzőkönyv mellékletét fogja 

képezni. 

Horváth László polgármester: 

A következő határozati javaslatot bocsátja névszerinti szavazásra: 

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

név szerinti szavazással, minősített többséggel kimondja feloszlását. 

 

b) A polgármester és a képviselő-testület tagjai tudomásul veszik, hogy az Mötv.55.§ (3) bekezdése 

értelmében a képviselő-testület az új képviselő-testület alakulóüléséig, a polgármester az új 

polgármester megválasztásáig látja el feladatát, gyakorolja a hatáskörét. 

 

c) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának 

költségét a 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja és felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet 

módosításának elkészítésére. 

 

d) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt továbbá arra, hogy az időközi választás előkészítése és 

lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Ezt követően dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos a jelenléti ív szerinti sorrendben név szerint 

szólítja fel a képviselő-testület tagjait szavazataik leadására. 

 

Horváth László polgármester: 

Nem. 

 

Horváth Péter alpolgármester: 

Igen. 

 

Gazda János képviselő: 

Igen. 
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Király Szabolcs képviselő: 

Igen. 

 

dr. Várszegi József képviselő: 

Igen. 

 

Varga Zsolt képviselő: 

Igen 

 

Hartel Sebastian képviselő: 

Igen. 

 

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület névszerinti szavazással 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 

79/2020. (IX.14.) képviselő-testületi határozata 

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 

név szerinti szavazással, minősített többséggel kimondja feloszlását. 

 

b) A polgármester és a képviselő-testület tagjai tudomásul veszik, hogy az Mötv.55.§ (3) bekezdése 

értelmében a képviselő-testület az új képviselő-testület alakulóüléséig, a polgármester az új 

polgármester megválasztásáig látja el feladatát, gyakorolja a hatáskörét. 

 

c) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának 

költségét a 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja és felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet 

módosításának elkészítésére. 

 

d) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt továbbá arra, hogy az időközi választás előkészítése és 

lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Miután más napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános rendkívüli ülést 

17.40 órakor bezárja. 

Horváth László 

polgármester 



IV. évfolyam, 7. szám 2020. szeptember 

 

21 
 

 
______________________________________________________________________________ 



IV. évfolyam, 7. szám 2020. szeptember 

 

22 
 

Tájékoztatás a Balatonberény Község Településfejlesztési Stratégiai Programról 

Tisztelt Balatonberényi Polgárok, Nyaralótulajdonosok, Kedves Vendégeink! 

 

A Balatonberény Község Településfejlesztési Stratégiai Program készítőinek nevében 

megköszönöm észrevételeiket, jobbító szándékú javaslataikat, melyeket voltak kedvesek eljuttatni 

hozzánk. 

Külön köszönetemet fejezem ki azon személyeknek, akik személyes közreműködésüket ajánlották 

fel az egyes részterületek kivitelezésében. 

A beérkezett véleményeket, javaslatokat értékelni fogjuk és mérlegeljük a programba való 

beépítésük lehetőségét. 

Munkánk következő fázisában 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 az újságban és a település 

honlapján. 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a stratégia megalkotásában 

közreműködők nevében: 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

 

Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény Község Önkormányzata a tanévkezdés 

megkönnyítése érdekében a balatonberényi állandó lakhellyel rendelkező nappali tagozatos 

általános iskolás és középiskolás tanulókat egységesen 10.000 Ft összegű iskolakezdési 

támogatásban részesíti. 

A támogatás igényléséhez kérelem nyomtatványt kell kitölteni. Az igényléshez szükséges 

nyomtatvány 2020. szeptember 1. napjától beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossut tér 1.). 

 

A támogatás megállapításának feltételei: 

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása és 

- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása. 

 

A támogatás az önkormányzat pénztárából vehető fel 2020. szeptember 1-től október 31. 

napjáig. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.       Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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Valami bűzlik Berényben… 

 

Szeptember első napjaiban mindannyian érezhettük a községben terjedő erősen zavaró bűzt.  

Az illetékesek tájékoztatása szerint valószínűleg ismét a szennyvízcsatorna a kellemetlen szag 

okozója. Annak idején a tervezők az akkori - a mainál jóval nagyobb - idegenforgalomra és 

lakossági szükségletekre méretezték a hálózatot. Az eltelt évtizedek alatt csökkent a turisták 

száma, bezártak a kereskedelmi és magán szálláshelyek, üdülők, valamint a lakossági igények is 

csökkentek. Energiatakarékosra cseréltük a mosógépeket és a takarékos vízhasználat került 

előtérbe. 

A csatorna keresztmetszetének negyedét vesszük igénybe manapság és a kevesebb vízhasználat 

miatt a szilárd szennyezés nem távozik kellő áramlással a rendszerből, egyes esetekben ott 

megtapad. Így a vezeték nagy részét a bomló gáz tölti meg. A tőlünk délre eső alacsonyabban 

fekvő községekben keletkezett szennyvíz is rajtunk keresztül jut el a balatonújlaki tárolóba. Ha ott 

az átemelő szivattyúk működésbe lépnek, a nagy nyomással felénk áramló szennyvíz hatására a 

gáz távozik a csövekből az aknafedlapok nyílásain át, az átemelőknél, egyes helyeken még a 

vécékben is bugyog a víz… 

A megváltozott körülményeket a szolgáltató illatbombákkal próbálta régebben ellensúlyozni - 

kizárólag a mi jelzéseink alapján, mint most is - pedig mint üzemeltetőnek a folyamatos ellenőrzés 

és hibaelhárítás is a feladata lenne. A DRV kérésünkre megvizsgálta az átemelőnél levő 

szagtalanító berendezést és megkezdte a községi csatornaszakasz átmosását, mely valamennyi 

időre megoldást jelent. Kérjük, ha a jövőben hasonló problémát észlelnek, önkormányzatunknak 

jelezzék 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Megyéspüspök látogatása 

 

Szeptember 9-én Varga László megyéspüspök 

megtekintette a balatonberényi Keresztelő 

Szent János templomot, Ungvárszki Imre 

plébános kíséretében. A püspök urat Horváth 

László polgármester, Gazda János és 

Kelemenné Zsóka egyházi gondnokok 

fogadták. A jelenlévők rövid beszélgetést 

folytattak a községről és az egyházi életről. 

 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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Berényiek Balatonberényben 

 

Szeptember 4-én, pénteken községünk adott 

helyet a Berény utónevű települések éves 

közgyűlésének, amelyen a képviselőtestület 

tagjai is megjelentek. Bemutatkoztak az újonnan 

megválasztott polgármesterek, majd a megjelent 

tizenegy polgármester megtárgyalta a 2019-2020 

évi költségvetést és tisztújításokra is sor került. A 

közgyűlés döntött a vírushelyzet miatt elmaradt 

találkozó következő év nyarán történő 

megrendezéséről. Az eseményre Iklanberényben kerül sor. Siklósi István Mezőberény 

polgármestere a város által megjelentetett kiadvánnyal ajándékozta meg a jelenlévő települések 

vezetőit. A közgyűlés jó hangulatú beszélgetéssel zárult. 

 

Horváth László 

polgármester 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek  

Balatonberény szeretlek 

 

Az ilyen nevű Facebook csoport ihlette írásomat, ahonnét szeptember 5-én távoztam. A helyi 

lakosok és a nyaralótulajdonosok által feltöltött gyönyörű fotók miatt látogattam ezt az oldalt, mert 

felvételeik elbűvöltek és szavak nélkül elmesélték nekem, hogy miért is szeretik Balatonberényt. 

Én elsősorban természeti szépsége miatt szeretem Balatonberényt, mely minden évszakban és 

napszakban magával ragad. Szeretem, ahogy a Bokros felett kora hajnalban előbukkanó nap 

aranyból bíborba hajló színeivel megfesti az égboltot, melynek a szőlőhegy sötétzöld koronája még 

élesebb kontrasztot ad. Szeretem, ahogy az első napsugarak megcsillannak a leveleken ülő 

harmatcseppeken és üveggömbként tükrözik vissza a külvilágot. Szeretem a megannyi madár 

reggeli csicsergését, főleg az én kedves rigómét, aki külön dallammal üdvözöl. Tudom, ez nem 

csak nekem szól, de én a magaménak érzem és visszaköszönök neki, hálás vagyok a pozitív 

energiáért, amivel feltölt a füttyével. Folytathatnám a felsorolást óráról-órára, de ezeknek a jóleső, 

szemet-lelket gyönyörködtető érzéseknek mindenki a részese lehet, ha időt szán rá és egész más 

átélni, mint olvasni. 

Szeretem az itt elterülő Balatont minden hónapban, a maga egyedi szépségével, csillogó 

víztükrével, melyben a túloldal hegyei tükröződnek. Szeretem a víz csendes csobogását, viharos 

lüktetését, a kifröccsenő vízpermet aláhulló cseppfüggönyét. Szeretem a parti fák méltóságteljes 

megjelenését, a faluban elterülő zöld övezetek szépségét, rendezettségét. Szeretem a szőlőhegy 

lankáit és az innét a szemem elé táruló káprázatos panorámát. Azt hiszem, ezt mondják 

lokálpatriotizmusnak. Talán, valóban az vagyok, minden hibájával együtt szeretem ezt a csendes 

kis falut, mely nagyon találóan a Balaton zöld sarka elnevezést kapta, de az ember a gyerekeit is 

szereti minden hibájuk ellenére. Úgy gondolom, mindenki így érez a lakóhelye iránt, bárhol is él 

és ez a természetes. Mégis, van valami különleges adottsága a településnek! Itthon tartózkodó 

gyermekeimtől rendszeresen hallom: Anya, nekünk olyan szép gyermekkorunk volt, olyan 

gyönyörű helyen éltünk! Mélyen belém vésődtek az akkor Ausztriában élő lányom szavai, aki a 

parton üldögélve így szólt: Tudod, Tirolban olyan gyönyörűek a hegyek, a tavak, de olyan 

meseszép, mint a Balaton egy sincs. Arra kért, meséljek egy legendát a sok közül, amit 

gyerekkorában hallott és én meséltem a Balatonról az akkor közel 30 éves felnőtt csemetémnek, 

aki közben törölgette a könnycseppeket a szeme sarkából. Ez az esemény indította el annak idején 

a legendasorozatot a Tükörképben. 

De, már az unokáimat is megfogta, lenyűgözte Balatonberény egyedisége. Könyörögnek, hogy 

eljöhessenek, mert itt mindig történik valami, mindig van hova elmenni, otthon meg unalmas. 

(Zárójelben megjegyzem a Pilisben laknak.) 

Itt lehet kagylót, csigaházat, kavicsokat, különleges botokat gyűjteni. Ismerkedhetnek a 

vízivilággal, néma csendben üldögélnek a Csicsergőn, várva a vidra felbukkanását, végig nézik a 

vízisikló és a vízipatkány életre-halálra kimenő harcát, a magasból alácsapó sirályok halfogási 
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technikáját. Imádnak a szőlőhegyen csatangolni, remélve a mezei nyúl, vagy őzek felbukkanását. 

Hálásak az idős gazdáknak, akiktől egy-egy almát, barackot, szilvát vagy szőlőfürtöt kapnak 

ajándékba, és melyek sokkal finomabbak, mint az otthon levők. 

Büszke vagyok lokálpatriotizmusomra, és arra főleg, hogy ebből sikerült átadnom a gyerekeimnek 

és az unokáimnak. Van, aki szereti Balatonberényt, mint én, van, aki menekül innét, van, akinek 

muszáj mennie, van, aki visszatér, van, aki visszavágyik és van, aki ócsárolja. Nem tudhatom, hogy 

másnak e tájék mit jelent, nekem az otthonom és szép, mint mindig énnekem. 

Csiri 

______________________________________________________________________________ 

Áldást, békességet! 

 

Az ember hajlamos arra, hogy valaminek az értékére akkor döbben rá, mikor a hiányával 

szembesül. Az én korosztályom nagyban érzékeli ezt az értékhiányosságot. A legalapvetőbb 

érintkezési forma, a köszönés mellőzésére gondolok. A magyar nyelv az egyik legnagyobb 

szókinccsel rendelkező nyelv, mely az üdvözlési formákra is vonatkozik. Több, mint 200 fajtáját 

tartják számon. A megfelelő napszaki köszönés nem csak a jó modorról szól, hanem arról is, hogy 

tiszteletünket fejezzük ki embertársaink, a velünk egy közösségben élők iránt. Ez a kitétel 

vonatkozik a köszönések fogadására és viszonzására is. Régóta tapasztalom ennek hiányát, főleg 

a férfiak részéről. Már rég elkönyveltem magamban, biztos haragszik rám, vagy a férjemre és ezért 

nem köszön vissza. Az évek során hozzászoktam. De, hogy megkiabáljanak azért, mert köszönni 

mertem! No és meggyanúsítsanak, hogy esetleg akarok valamit az illető férfitól!? Végtelenül 

megalázott az illető a viselkedésével... Felidéztem magamban a fiatalon megtanult 

illemszabályokat és úgy döntöttem alkalmazom őket visszalevő éveimben. Férfinek előre nem 

köszönök többet, már csak a koromnál fogva sem. Az Anyanyelvápolók Szövetsége így 

magyarázza az országos problémát: „A köszönés hiányát elsősorban a nyelvi és vele szorosan 

együtt a kulturális tudat hiányos volta idézi elő.” „Sajnos a jelek arra utalnak , hogy e tudatos 

nyelvhasználók manapság – különösen a fiatalok, a gyerekek körében – nincsenek többségben.” 

/Ismeret és nyelv 2017. jan. 15./ 

A felgyorsult életvitel folytán átalakultak a köszönési szokások, általában lerövidültek. Így lett az 

Adjon Istenből Adj Istent! Az Üdvözlégyből Üdv. A Viszontlátásból Viszlát. A Szervuszból Szia, 

majd a most oly divatos Szióka. 

Érdekességképp megemlítem a szervusz a latin servus humillinus sum -ból származik, melynek 

jelentése: legalázatosabb szolgája vagyok. Tartalma mára átalakult, nem megalázkodást jelent, 

hanem barátságot. A barátságos üdvözléshez hozzátartozik egy mosoly és szemkontaktus 

létesítése. Ne hagyjuk ezt is kihalni! Egy mély igazságtartalommal rendelkező, rég kihalt 

köszönési formával kívánok minden olvasónak: Áldást, békességet! 

Csiri 

______________________________________________________________________________ 
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FIGYELEM: EBOLTÁS 

 

Értesítjük BALATONBERÉNY község lakosságát, hogy a 2020. évi szervezett formában történő  

ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére az alábbi időpontokban és 

helyeken kerül sor: 

 O L T Á S P Ó T O L T Á S 

Hely 
Balatonberény Kossuth tér 

(önkormányzat parkolója) 

Balatonberény Kossuth tér 

(önkormányzat parkolója) 

Időpont 

2020. szeptember 22.  

(kedd) 

8:00-9:00 óra 

2020. szeptember 29.  (kedd) 

13:00-13:30 óra 

 

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 4500 Ft/eb 

Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb 

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával.  

A háznál, illetve az eb tartási helyén történő oltás bejelenthető a Közös Önkormányzati Hivatal 

Balatonberényi Kirendeltségén, a fenti időpontban az oltás helyszínén és telefonon:  

dr. Bánkuty József  állatorvosnál 06- 30/9578-469 

Oltásra kerülnek: Egészséges ebek, három hónap feletti még be nem oltott ebek, az egy évvel 

korábban oltott ebek, az oltatlan ebek. 

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont 

ebnek, mikrochippel nem rendelkező ebnek. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése 

értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt 

megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja. 

 

Balatonberény, 2020. augusztus 12.  

 

   Dr. Bánkuty József     Mestyán Valéria 

             állatorvos      címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum 

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

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

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

Nyomtatás: Toronyi Zsolt 

Az októberi szám lapzártája október 05.! 
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Sport 

Sikeres nyári rajt 

 

Közel félévnyi szünet után elkezdődött az őszi bajnokság. A helyi publikum nagy izgalommal 

várta az új szezont. A mérkőzéseken nagyszámú közönség fogadta a csapatokat, ezt meghálálva 

élcsapathoz méltóan kezdte felnőtt férfi csapatunk az új szezont. Reméljük, a sikeres folytatásban 

sem lesz hiány. Ifjúsági csapatunk felemásan indította az idényt, bízunk a javuló eredményekben. 

Eredmények: 

BALATONBERÉNYI SE – ÖREGLAKI MEDOSZ SE 3-1 (1-0) U19: 2-1 (1-1) 

MEZŐCSOKONYA SE – BALATONBERÉNYI SE 0-3 (0-0) U19: 3-1 (2-1) 

BALATONBERÉNYI SE – ZAMÁRDI PETŐFI SE 2-3 (0-2) U19: 2-0 (0-0) 

BALATONFÖLDVÁRI SE – BALATONBERÉNYI SE 3-3 (1-0) U19: 3-1 (2-0) 

BALATONBERÉNYI SE- BÖHÖNYE KSE 3-2 (1-0) U19: 1-6 (0-3) 

FONYÓDI PETŐFI SE- BALATONBERÉNYI SE 2-0 (1-0) U19: 2-3 (2-2) 

A következő fordulók programjai: 

7. forduló: Balatonberény SE – Somogyvár K. Ö. SE 2020. 09. 27. 16:00 U19: 14:00 

8: forduló: Kiskorpádi SE – Balatonberény SE 2020. 10. 04. 15:30 U19: 13:30 

9. forduló: Balatonberény SE – Lengyeltóti VSE 2020. 10. 11. 15:00 U19: 13:00 

10. forduló: Balatonszabadi SE – Balatonberény SE 2020. 10. 17. 14:30 U19: 12:30 

Női bajnokság: 

Az idei bajnokság küzdelmeit 8 csapat kezdte meg. Reméljük, minél több szurkoló látogat ki a 

lányok mérkőzéseire is. Az előző bajnokságban remek küzdelmes mérkőzéseket láthattak a 

mérkőzésre kilátogató nézők. Az első két fordulóban sajnos vereséget szenvedett női csapatunk, 

de a játékot látva van okunk bizakodni a sikeresebb folytatásban. 

Eredmények: 

KÉTHELYI SE – BALATONBERÉNYI SE 2-1 (1-1) 

BALATONBERÉNYI SE- ’BB’ SC BALATONBOGLÁR 0-1 (0-1) 

A következő fordulók programjai: 

3. forduló: Nagyatádi FC – Balatonberény SE 2020. 09. 27. 10:00 

4: forduló: Balatonberény SE – Kiskorpádi SE 2020. 10. 04. 10:00 

5. forduló: Kaposvári Rákóczi BFLA – Balatonberény SE 2020. 10. 11. 10:00 

6. forduló: Balatonberény SE – Balatonberény SE 2020. 10. 18. 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 


