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KÖLTSÉGVETÉS

Tartalékkal és jelentõs fejlesztési forrással
számol az idei költségvetés, amit több alka-
lommal is munkaértekezleten tárgyalt a kép-
viselõ-testület, majd a város polgármestere
ezt követõen fogadott el.

2021-ben is közel 2 milliárd forintból gazdálko-
dik a település, a mûködés mellett 1,06 milliárd
forintot fejlesztésekre költenek majd. Az idei vá-
rosi büdzsé garantálja a fedezetet a járvány el-
leni védekezésre és a város alkalmazásában
álló emberek munkahelyeinek megõrzésére,
juttatásaira. Emellett a költségvetés tartalékkal
és jelentõs fejlesztési forrással is számol. A
költségvetés fõösszege 1 895 350 000 Ft
idén. Ez a költségvetés tartalmazza a közös
önkormányzati hivatal és a városüzemeltetés
mûködésének az egész éves tervét, valamint
folytatva az elnyert Európai Uniós pályázati

projektek megvalósítását, melyekre 727,5 mil-
lió Ft fejlesztési kiadás szerepel a 2021. évi
költségvetésben. A 84 millió Ft tartalékkal ter-
vezett költségvetés a takarékos, átlátható és
jogszerû gazdálkodásnak köszönhetõen stabil
mûködést biztosít Balatonföldvár Önkormány-
zatának, az önkormányzati intézményeknek.

MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA

Sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ebben
a nehéz járványügyi és gazdasági helyzetben
mûködõképes és fejlõdõ településhez illõ
büdzsé álljon össze. Ezidõ alatt a város másik
végén Herényi Károly azon fáradozott
sajtótájékoztató keretében, hogy egy 2 milliárd
forintos adó- és munkahelyteremtõ beruházást
elûzzön Földvárról. Mindenki másképp
csinálja......

Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél

Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...

Elfogadták a város ez évi költségvetését.
Valóban üres a földvári kassza?

Ki állít ilyet?

A Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület legutóbb meg-
jelent újságjában lehetett errõl olvasni.

Az más. Ott már leírtak jó néhány vaskos ostobaságot. Nálam
a pálmát az viszi, amikor a címlapon Che Guevara idézettel em-
lékezett az 56-os magyar hõsökre a kiadványuk. A városi bü-
dzsé köszöni szépen jó állapotban van, egymilliárd forint ma-
radvánnyal zárta a 2020-as esztendõt Balatonföldvár. Ebbõl

kettõszázhetven millió forint a mûködési maradvány, a többi a megvalósítás alatt álló pályázatokra fel-
használható forrás.

Akkor 2021 pénzügyi szempontból eredményes esztendõ lesz Balatonföldváron?

A 2021-es büdzsé összeállításánál továbbra is figyelembe vettük a koronavírus-járvány által elõidé-
zett körülményeket. A mostani költségvetés a takarékos, átlátható és jogszerû gazdálkodásnak kö-
szönhetõen stabil mûködést biztosít Balatonföldvár Önkormányzatának, az önkormányzati intézmé-
nyeknek. Garantálja a fedezetet a járvány elleni védekezésre és a város alkalmazásában álló embe-
rek munkahelyeinek megõrzésére, juttatásaira. Emellett a költségvetés tartalékkal és jelentõs fejlesz-
tési forrással is számol.

Képviselõi indítvány érkezett a városházára, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is mondjon
le a képviselõ -  testület a tiszteletdíjáról.

A tavalyi évben Balatonföldvár azon kevés település közé tartozott az országban ahol a polgármes-
ter kérésének eleget téve a képviselõ-testület a teljes tiszteletdíjáról lemondott. A köztisztviselõk, köz-
alkalmazottak pedig a cafeteriájukat ajánlották fel a járvány elleni védekezés költségeire. A költség-
vetés idei számai nem indokolják, hogy ismét ilyen kéréssel forduljak hozzájuk, természetesen, aki
közülük ennek ellenére felajánlást tesz azt tisztelettel és köszönettel elfogadjuk.

Koronavírus járvány. Oltópontok kijelölése. Kié a döntés joga?

Az egészségügyért felelõs államtitkár az oltási program felgyorsítása érdekében a már elõzõleg kije-
lölt kórházak mellett 5000 háziorvosi rendelõt jelölt ki oltópontként. Miniszterelnökség Területi Köz-
igazgatásért Felelõs Államtitkársága felmérte a kormányhivatalokon keresztül az ingatlanok alkalmas-
ságát (rendelkeznek-e azok oltópontként való mûködéshez szükséges infrastruktúrával, váróterem-
mel, öltözõvel, pihenõ helyiséggel, stb.). Balatonföldváron csak a háziorvosi rendelõ, ami ilyen felté-
teleknek megfelel. Amennyiben megkezdõdik a tömeges oltás folyamata ezen helyszínek köre bõvül-
het az adott településen, amit szintén az említett módon fognak kijelölni.

Az önkormányzatoknak van ráhatása az oltási folyamatokra?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozza meg az oltásrendet és a rendelkezésre álló vakcina
szám szerint települési lebontásban az illetékes háziorvosoknak illetõleg a kijelölt oltópontoknak el-
juttatja a névsorokat és magát az oltóanyagot is. Az önkormányzatnak nincs beleszólása, hogy kit,
mikor és hol oltanak be. Mi a segítségünket ajánlottuk fel a háziorvosoknak a folyamat gördüléke-
nyebbé tételéhez. Munkatársaink adminisztrációs feladatokat fognak ellátni az oltások megszervezé-
sével kapcsolatban.
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• EU-s forrásból folytatódik a Szabadtéri Színpad felújítása és a Városi Bölcsõde kialakítása

• A Magyar Falu Program keretében megújul a Mesevár Óvoda tetõszerkezete és tornaszobája

• Miniszterelnökségi keretbõl sportpályát alakítunk ki az óvoda udvarán

• Balaton Fejlesztési Tanács pályázatából megújul a Szivattyú park

• a Kisfaludy Program révén tovább szépül a Keleti - és a Nyugati strand

• városi forrásból térfigyelõ kamerarendszer épül ki a településen, megvalósul a Városháza 

tetõszerkezetének felújítása, tovább szépül a Kulipintyó Villa udvara és folytatódik a járda – 

és közterület felújítási program is

FEJLÕDÕ BALATONFÖLDVÁR – 2021 A GYARAPODÁS ÉVE LESZ VÁROSUNKBAN

TAVASSZAL KEZDÕDIK A BÖLCSÕDE  ÉPÍTÉSE

A 12 férõhelyes bölcsõde a Mesevár Óvodánál épül, 230 millió forintos pályázati forrásból. A fejlesztés ré-

szeként kialakítanak öltözõket, gyermek mosdókat, zuhanyzókat, mosó és vasalóhelyiséget, melegítõ

konyhát, étkezõt, játék és babakocsi tárolókat, játszóteret, irodát, dolgozói helyiségeket továbbá kész-

ségfejlesztõ eszközöket szereznek be. A bölcsõdei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azo-

kat a készségeket, képességeket, amelyek segítik õket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan

viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Az

óvoda területén Irány a Pálya program keretében egy 8x16 méteres rekortán borítású többfunkciós sport-

pálya is létesül. A Magyar Falu programnak köszönhetõen pedig megújul az óvoda tornaszobája továb-

bá az épület tetõszerkezete kap új fedést.
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BETEKINTÉS A BALATONFÖLDVÁRI MESEVÁR ÓVODA ÉLETÉBE

A Balatonföldvári Mesevár
Óvoda helytállása a járvány ki-
törése óta kiváló, hiszen az in-
tézményünket egyetlen napra
sem kellett bezárni, részlegesen
lezárni a vírus által okozott
megbetegedések miatt. Az el-
múlt 5 évben a hozzánk járó
gyermekek létszáma majdnem a
duplájára nõtt. A növekedés kö-
szönhetõ annak a vezetõi szem-
léletváltásnak, amelynek közép-
pontjában valóban a gyermekek
állnak. Beérni látszik pedagógiai programunk
mottója, amely az“Éld át, tapasztald meg!“ illet-
ve a „Csináld velem, örülj velem!“ elveket köve-
ti. Rengeteg mozgásprogramot szervezünk, sokat
kirándulunk, táncolunk, de ügyelünk arra is,
hogy a gyerekek finommotorika fejlesztése is
megtörténjen a mindennapokban. A mesélés, a
meséltetés kõbe vésett feladatunk, ezért naponta
többször ellátogatunk a mesék világába. A gyer-
meklétszám emelkedése nemcsak a vezetõi
szemléletváltásnak tudható be, hanem azoknak a
befogadó munkatársaknak is, akik örömmel, el-
hivatottan, megértõen nevelik - gondozzák - fej-
lesztik a kicsiket egész évben. Tapasztaljuk, hogy
a nevetés, a humor, illetve a meghallgatás olyan
nevelési módszerek, amelyek páratlanul hatnak a
gyermekek személyiségének kibontakoztatására
és valljuk, hogy ezek alkalmazását kötelezõvé

kellene tenni minden nevelési és
oktatási intézményben! Óvodai
nevelésünk kötelezõ alappillére
a bizalomépítés. Erre hangsú-
lyosan figyelünk! A Mesevárba
járó gyermekek, szokások és
szabályok betartása mellett szo-
cializálódnak, viszont ügyelünk
arra, hogy azokat a szokásokat
kivezessük nevelési eszköztá-
runkból, amelyek az elmúlt évti-
zedekben nem szolgálták kellõ-
képpen a gyermekek személyi-

ségfejlõdését. Ki kell mondanunk és el kell fo-
gadnunk, hogy a gyermekek nagycsoportba ér-
kezve „kinövik az alvást“. Jó szervezõi képesség-
gel, illetve az óvónõ - dajka - gyermekek közti bi-
zalom megteremtésével nem okozhat gondot
még vegyes csoportban sem az alvást helyettesítõ
tevékenységek biztosítása. 

Elsõként a Méhecske csoportban próbáltuk ki az
alvó gyermekek és az alvást nem igénylõ gyerme-
kek délutáni életének koordinálását, összehan-
golását. A tapasztalatok levonása után elmond-
hatjuk, hogy kiválóan mûködik, ezért a jövõben
mindhárom csoportban bevezetésre kerül az al-
vást nem igénylõ gyermekek pihentetõ, fejlesztõ
tevékenykedtetése. Munkatársaim elhivatottsá-
gát támasztja alá az a pozitív hozzáállás, amely a
pedagógus életpályamodell bevezetéséhez köt-
hetõ minõsítési eljárást célozza meg. A Mesevár-

ban dolgozó pedagógusok moti-
váltan, örömmel mérettették
meg magukat és sikeresen vizs-
gáztak. Ennek köszönhetõen
mesterpedagógus és pedagógus
II. minõsítéssel rendelkezõ óvó-
nõk biztosítják a gyermekek fej-
lõdését, valamint a Mesevár
Óvoda szervezetének stabilitá-
sát, erõsödését. Fontos leírnom
azt a tényt is, hogy elképzelése-
inket nem tudnánk sikerre vinni
a terveinket mindig támogató,
erõs szülõi bázis nélkül. 

Köszönet érte! 
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Az önkormányzat segítõ hozzáállása pedig olyan
lehetõségek kiaknázását teszi lehetõvé, amelynek
hozadékaként óvodánk szolgáltatásai magánóvo-
dákat meghazudtoló szolgáltatásokkal veszik fel a
versenyt. Itt említeném meg DIOO programun-
kat, ez az okosjáték, a digitális oktatás bevezeté-
sét célozza meg, óvodás korban (bõvebben a
programról:www.dioo.hu). Aztán a vízhez szokta-
tást elõsegítõ medence használatának biztosítá-
sát, az óvodai tehetséggondozás (Mesevárban
dolgozó óvónõk, dajkák) megvalósításához szük-
séges eszközök biztosítását, illetve az ingyenes
úszásoktatás lehetõségének megteremtését. 2021
- ben is töretlenül fejlõdünk: - EU-s forrásból Vá-
rosi Bölcsõde kialakítása - A Magyar Falu Prog-
ram keretében megújul a Mesevár Óvoda tetõ-
szerkezete és tornaszobája - Miniszterelnökségi
keretbõl sportpályát alakítunk ki az óvoda udva-
rán - tervezzük /szülõi támogatással/ egy légzésja-

vító sószoba kialakítását - a jövõ felé vitorlát bontva, tervezzük a robotika megismerését, megismer-
tetését óvodásainkkal (alapítványunk keretébõl) Óvodai életünk mindennapjait megnézhetik képek-
ben, szolgáltatásainkról bõvebben tájékozódhatnak a  www.mesevarovoda.hu weboldalunkon. 

Amennyiben támogatni szeretné alapítványunkat, köszönettel fogadjuk az 50800300-10-20-2076 - os
számlaszámon! A Balatonföldvári Kistérségi Óvoda Bálványosi Tagintézményérõl az alábbi telefon-
számon adok részletes információt: 84/340 - 465 

Tisztelettel: Széll Tünde intézményvezetõ
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FARSANG

2021. 02. 12-én rendeztük meg

intézményünkben a farsangot.

Az alsósok rendhagyó módon

farsangi napot tartottak osztály-

keretben. Már reggel jelmezben

érkezhettek a kisdiákok.

Az osztályfõnökök által összeál-

lított feladatokon keresztül, me-

lyek illeszkedtek adott óra anya-

gához, emlékeztek meg a far-

sangi hagyományokról. A dél-

utáni programjuk rajzverseny

volt. Délelõtti élményeikrõl ké-

szíthettek szabadon választott

technikával rajzokat. 

A felsõs tanulók is jelmezben ér-

kezhettek iskolába, de nekik a

farsang a délutáni órákban kez-

dõdött szigorúan osztálykeret-

ben. A diákoknak osztályfõnö-

keik készítettek klubdélután ke-

retében farsangi vetélkedõt,

ahol játékos feladatokban mér-

hették össze szerencséjüket.

A felsõ tagozat tanulói is meg-

mutathatták kreativitásukat. Elõ-

zetes feladatként pályázatot hir-

dettünk számukra. Készíthettek:

• maximum 12 diából álló Power Point bemutatót a farsangi hagyományokról,

• egész arcot eltakaró álarc készítése természetes alapanyagokból.

A tanulók díjazását a Szülõi Munkaközösség ajánlotta fel. Minden pályázatban/ versenyben résztve-

võ tanuló csokoládét kapott, az alsó tagozaton minden évfolyamon az 1-3. helyezett ajándékcsoma-

got kapott, míg a felsõ tagozaton két kategóriában jutalmaztuk az 1-3. helyezetteket.

Köszönjük a Szülõi Munkaközösségnek a farsangi fánkot is a gyerekek és a pedagógusok nevében.

Bár nem a hagyományaink szerint sikerült idén megrendezni a farsangot, a rendezvény jól sikerült,

és mindenki jól érezhette magát.

Nagyné Horváth Annamária intézményvezetõ, Gróf Széchényi Imre Általános Iskola                         
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KIMAGASLÓ ZENEISKOLAI SIKER

Részletes eredmények:

Szekeres Liliána (fagott I. korcsoport) - I. díj

Zab Zoé (oboa I. korcsoport) - II. díj+különdíj

Gergely Eszter (oboa I. korcsoport) - II. díj

Reichert Zizi (fagott II. korcsoport) - I. díj+különdíj

Potyi Kata (fagott III. korcsoport) - I. díj+különdíj

Horváth Luca (oboa V. korcsoport) - I. díj

Brucker Márta (klarinét III. korcsoport) - I. díj

Kapusné Dojcsák Edit - zongorakísérõi különdíjak

Kapus János - felkészítõ tanári különdíjak

Egy trombitaverseny margójára.

Június végén, a tanév után megjelent az Országos Trombitaverseny kiírása, amire két kiemelkedõen tehetséges
trombitásom, Zab Zétény, és Krisztián Bence vállalta, hogy a nyári szünetben is intenzíven készül.
Szeptember végén kiderült, hogy a megszokottól eltérõen csak felvételrõl lehet a versenyben részt venni. Ez
újabb nehézséget jelentett, nem
elég a zongora kíséret problémája,
még egy újabb személy bevonása
vált szükségessé, aki rögzíti az el-
hangzó zenemûveket. Ettõl kezdve
már technikai sporttá vált a dolog,
de hát, nincs mit tenni. Erre a fela-
datra sikerült Elek Dezsõ bácsi
személyében egy igazi profit találni,
akinek ez úton is köszönöm az ön-
zetlen segítségét! Persze csak egy
alkalommal találkoztunk, így nem
sok javítási lehetõségünk adódott.
Mindenki a körülményekhez ké-
pest kiválóan teljesített.
Köszönöm a szülõk támogatását,

és természetesen a zongora kísé-
rõnk, Gergely- Somogyi Éva néni
kitartó munkáját!

Budai Attila  rézfúvós tanár

A balatonföldvári Ránki György Zeneiskola 7 ver-

senyzõt nevezett a kaposvári rendezésû Dél-Dunán-

túli Regionális Fuvós Versenyre, amit 2020-ban

online bonyolítottak le. A versenyen induló fafúvós

növendékek és tanáraik összesen 5 elsõ helyezést, 2

második helyezést és 7 különdíjat szereztek különbö-

zõ kategóriákban.

A földvári intézmény ezzel a régió 4 megyéjének

egyik legeredményesebb iskolája lett.



Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél 8.oldal 2021. március

w w w . f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r . h u

Balatonföldvár Város Önkormányzata a köz által
Szivattyú parknak hívott zöldterület elnevezését
tervezi

Balatonföldvár jelenlegi arculatát a település szüle-
tésének pillanatától kezdõdõ tudatos tájépítészeti
tervezésnek és átgondolt kertészeti elképzelések-
nek köszönheti. Az 1800-as évek végén kezdett a
gróf Széchenyi család, az akkor még a kõröshegyi
uradalomhoz tartozó, Földvár-puszta fejlesztésébe.
Schilhán Józsefnek (Schilhán József nevét a temp-
lom park viseli), az uradalom fõkertészének tervei
alapján került kialakításra a máig fennmaradt, ösz-
szefüggõ zöldfelületi rendszer. Az 1900-as évek ele-
jén a mai Szivattyúpark és a Szivattyútelep a kora-
beli térképeken már jól beazonosítható. 

A Szivattyú park felújítására városunk a Balaton Fej-
lesztési Tanács pályázatán nyert támogatást. Így ta-
vasszal funkcióbõvítés, sétányfejlesztés, zöldfelü-
let-felújítás történik. Az eddigi „átközlekedõ” terület-
bõl pihenõparkot építünk, közösségi felületekkel,
javuló élettérrel. 

A meglévõ faállomány nem változik, a jelenleg hi-
ányzó cserjeszint pótlásra kerül. A beruházás az
alábbiakat tartalmazza:

• Növényállomány felújítása, tereprendezés
• Ivókút kialakítása (3 állású, gyerekek, mozgáskor-

látozottak által is használható, kutyaitatóval)
• Öntözõrendszer kiépítése
• Új pihenõterek kialakítása, padok, szemetesek 

számának növelése
• Sétányok megvilágítása ledes, 80 cm magas kül-

téri állólámpákkal
• Parkban található szobor megtisztítása

A park elnevezésére vonatkozóan az önkor-
mányzat várja a város lakosainak, ingatlantulaj-
donosainak és az elnevezés iránt érdeklõdõ bár-
mely magánszemélynek vagy szervezetnek a ja-
vaslatát

A javaslattétel részletei:
• kérjük jelölje meg a park elnevezésére vo-

natkozó konkrét javaslatát és a névadás rö-
vid indokolását

• a javaslatokat elektronikusan lehet benyúj-
tani a pgmh@balatonfoldvar.hu e-mail cím-
re. Tárgy: KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS

• a javaslattétel határideje: 2021. március 31.

A közterület elnevezésére irányuló eljárást Bala-
tonföldvár  Város Képviselõ-testülete  folytatja
le a közterületek elnevezésérõl szóló
12/2013.(X.18.) önkormányzati rendeletben fog-
laltak szerint. 

A rendelet az elnevezés tekintetében az alábbi
követelményeket határozza meg:
A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni
Balatonföldvár város jellegére, történelmére, ha-
gyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés
lehetõleg utaljon a közterületnek a városon belüli
elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira. 
Közterületet személyrõl, tárgyról, állatról, növény-
rõl, történelmi eseményrõl, földrajzi névrõl vagy fo-
galomról lehet elnevezni. 
Élõ személyrõl közterületet elnevezni nem lehet, 
A személyrõl történõ elnevezés során törekedni kell
arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson
emléket, aki a társadalmi élet bármely területén ki-
magasló érdemeket szerzett és élete, munkássága
valamely módon Balatonföldvár városhoz kötõdik. 

FELHÍVÁS - ADJON NEVET A SZIVATTYÚ PARKNAK
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Babina Éva alpolgármester ünnepi gondolatai

„ Vannak napok, neves napok, melyekre 
emlékezünk s vigyázunk, mint jelekre.
Márciusnak idusára figyelve 
nekem ilyen dolgok jutnak eszembe!”

/Kiss István Mihály/

Mikor az ember felkérést kap egy ünnepi beszéd meg-
tartására (tekintettel a Covid helyzetre) írásos formá-
ban történõ tolmácsolására, elgondolkodik, hogy mi-
lyen utat válasszon, viszonyul a történelmi okfejtéshez
vagy az aktuális politikai elemzést választja. 

Én az elõbbi mellett döntöttem, az utóbbit ki-ki elvé-
gezheti saját értékrendje szerint.

Március 15-én azt a szabadságharcot- és forradalmat
ünnepeljük, melyet 173 évvel ezelõtt a hõs márciusi if-
jak bátor és lelkes csapata indított útjára, felemelve
szavukat a magyar nemzet önállóságának kivívására.

Nos, ez az esemény - bár a fennálló társadalmi rend
megdöntésére irányult- de a célt nem fegyverrel kí-
vánta elérni, hanem írásban, pontosan megfogalma-
zott petícióval, tömeg demonstrációval.

A cél tiszta, nemes és õszinte volt; egy egész nemzet
javát, a közjót volt hivatott szolgálni.

Céljaikért elsõsorban irodalmi eszközökkel harcoltak,
és megpróbálták befolyásolni a törvényhozást.

Ezek a gondolatok megfogalmaztak igazságot, válto-
zásokat követeltek, lelkesítõ beszédeket mondtak,
verseket olvastak fel, kinyomtatták a 12 pontot.

„ A mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vér-
ontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünne-
pe: ezrek meg ezrek csoportosultak össze isten ege
alá, ezrek meg ezrek emelték égre kezeiket, egy szív-
vel szájjal mondták Petõfi Sándor után az eskü szava-
it.”

-Arany János gondolatai-

Arról már nem õk tehettek, hogy néhány hónappal
késõbb a külsõ katonai beavatkozások miatt harctérre
kényszerültek megvédeni a hazát!

Megérdemlik a tiszteletet, a megbecsülést, hiszen ön-
zetlenül önfeláldozóan szolgálták a hazát.

A márciusi ifjak közül Petõfi, Vasvári, Vidács, Vajda,
Egressy, Kolosy és Irinyi is végig harcolta a szabadság-
harcot.

Amikor ezen a napon feltûzzük a kokárdát, nemcsak
büszkeséggel tesszük, hanem erõs reménysugárral a
szívünkben, mert átérezzük azt a lelkesedést, mely
mozgatója volt a forradalomnak, azt a nemzeti össze-
fogást, mely egy nép jövõjének záloga, és tiszteljük
elõdeink bátorságát és magyarságát.

Ha erõsen él bennünk a szabad jövõ reménye, és ké-
pesek vagyunk az együttmûködésre, akkor méltóak
vagyunk 1848-49 örökségéhez. Ebben segít bennünket
a megemlékezés öröme, a békés elmélkedés.

Március idusa mindig jelképezi számunkra a reményt,
hogy lehet gyõzelmet aratni a zsarnokságon, és ilyen-
kor erõsebb a hazaszeretetünk, az õsökre való emlé-
kezés, büszkén gondolunk azokra az emberekre, akik
szembe szálltak az elnyomó renddel, bármily remény-
telennek látszott is a helyzet.

Mindig van mit tanulnunk tõlük és van mit átadni az
utánunk jövõknek.

Emberséget, bátorságot, kitartást, lelkesedést, küz-
dést.

Ha a jelent, a múltból fakadó tudással éljük meg, nem
kell félnünk a jövõtõl.

Erre tanít minket Széchenyi István és erre tanít min-
ket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünne-
pe.

MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEPÜNK

Damjanich a Cibakházi csatábanAKIK A NEMZETÉRT ÉLTEK, HALTAK
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Forrás:Hõsök
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• Milyen határidõkre kell odafigyelnie a Kisfaludy magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek 
fejlesztése pályázat keretében sikeres pályázatot benyújtott szálláshely-szolgáltatóknak?
A nyertes pályázóknak két idõpontra kell nagyon figyelniük. A fejlesztések fizikai befejezésé-
nek megvalósítási határidejét 3 hónappal kitolták, így azt legkésõbb 2021. március 31-ig meg 
kell valósítani. Ezzel összhangban a záró beszámoló benyújtásának véghatárideje is módosult
2021. június 30-ra.

• Hol, milyen felületen kell a záró beszámolót benyújtani?
A záró beszámoló benyújtására a Támogató által biztosított webes felületen nyílik majd lehe-
tõség, amelyrõl hamarosan tájékoztatást fognak kapni a Támogatótól a pályázók.
A záró beszámolóhoz egy szakmai és egy pénzügyi beszámolót is be kell nyújtani, a megvaló-
sított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségsoraihoz.
A két beszámolón túl továbbá csatolni kell majd a számlákat, a kifizetést igazoló bizonylato-
kat és tevékenységenként minimum 2 fotót.
A felületre minden megvalósítást igazoló eredeti dokumentum szkennelt változatát kell majd
feltölteni. 

• Milyen fejlesztések, beruházások számolhatók el?
E pályázat keretében a szolgáltatók külsõ és belsõ felújítási munkákra, eszközbeszerzésre, 
akadály mentesítésre, megújuló energiaforrásra és kültéri beruházásra tudtak pályázni. Na-
gyon fontos, hogy a benyújtott pályázatban minden megjelölt fejlesztési kategóriára fel kell 
használni a támogatást, a költségek eloszlási arányáról a pályázó dönthet. 

TÁJÉKOZTATÓ
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• Az elszámolásra benyújtott számláknál mire kell figyelni, mik a követelmények?
A számlának mindenképp a támogatott nevére és székhelyére kell szólnia, továbbá a tevé-
kenységhez tartozó adószámot is fel kell rajta tüntetni. 
A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának napja, a 
pénzügyi teljesítés, kifizetés idõpontja nem lehet késõbbi, mint 2021. március 31. 
Az számlákat a webes felületre történõ feltöltés elõtt záradékolni kell, ami azt jelenti, 
hogy minden számlára fel kell vezetni a projekt azonosítóját, ez az a bizonyos TFC-M-1.1.2-
2020-…. szám, valamint a következõ szöveget kell rávezetni: „Támogatás elszámolására be-
nyújtásra került ……… Ft költségben”, továbbá a pályázónak a számlán is kell igazolnia a
teljesítést „A teljesítést igazolom” szöveg rávezetésével és aláírásával. 
Az 500 000 Ft alatti számlákat majd egy számlaösszesítõre kell felvezetni, a számlákat nem 
kell feltüntetni, viszont ezeket is a pályázati elszámoláshoz csatolva meg kell õrizni, a támoga-
tó ellenõrzés céljából bármikor bekérheti.

• A kifizetést milyen bizonylatokkal tudjuk igazolni?
A Támogató kifizetési bizonylatként elfogadja a bankszámlakivonatot, a pénztárbizonylatot, a
pénztárjelentést, de természetes személyek esetében a készpénzes/egyszerûsített számla is iga-
zolja a kifizetést.

• Mirõl és milyen formában kell a fotókat csatolni?
A projekt megvalósulásának igazolásaként kérik a fotódokumentációt. Felújítás, átépítés ese-
tén az elõtte és utáni állapot bemutatása szükséges, eszközbeszerzés esetén pedig az új eszköz-
rõl készült fotót szükséges csatolni. A benyújtott fotóknak színeseknek és nagy felbontásúak-
nak kell lenniük, hogy a megvalósult fejlesztés jól beazonosítható legyen.

• A számlákon kívül milyen dokumentumoknak kell meglenniük, miket ellenõrizhetnek? 
A 200 000 Ft-ot el nem érõ megrendelések esetében elegendõ a szóbeli megrendelés, de ez 
projektenként maximum nettó 1 millió Ft értékhatárig alkalmazható.
A 200 000 Ft-ot meghaladó megrendelések esetében már mindenképp szükséges egy áraján-
lat, megrendelõ vagy szerzõdés, valamint ennek visszaigazolása a vállalkozó részérõl. Ameny-
nyiben az egy vállalkozótól nettó 1 millió Ft feletti összértékben keletkezett megrendelés, a pi-
aci árnak való megfelelés biztosításához legalább 3 árajánlattal kell rendelkezni. 

• A projekt lezárása után milyen kötelezettségei lesznek a pályázónak?
A pályázóknak már most van egy kötelezettségük; a tájékoztató táblát, amit postai úton már 
mindenkinek meg kellett kapnia a Támogatótól, jól látható helyre ki kell helyeznie. 
A záró beszámoló benyújtásának napját követõ 3. év végéig fent kell tartani a szálláshely-szol-
gáltatási tevékenységet, a pályázat keretében megvalósított fejlesztéseket, valamint a beszer-
zett eszközöket. A Támogató bármikor ellenõrizheti. 
A teljes pályázati dokumentációt 10 évig meg kell õrizni.

Ernyes Violetta Tourinform irodavezetõ 
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