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Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél

Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!

A földváriak többsége nem kíváncsi a gyûlöletre, a békétlenségre és a hazugságra. Köszönöm min-
den balatonföldvári választópolgárnak, aki a békére és a háborítatlan együttélésre szavazott. A föld-
vári jobboldal erõsödött. A kormánypártok fölényes gyõzelmet arattak városunkban, az elmúlt évti-
zedek legjobb eredményét hozta a Fidesz-KDNP Balatonföldváron soha ennyi szavazatot nem ka-
pott még jobboldali párt, mint a mostani választáson.
Witzmann Mihály(Fidesz-KDNP) 716 szavazatot kapott, Potocskáné Kõrösi Anita (DK-JOBBIK-
MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD)  636-ot,  a pártlistára  leadott szavazatok  alapján a
Fidesz-KDNP 697, az egyesült ellenzékre (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD) 590 voks érkezett.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a választáson, gratulálok az eredményhez!

Hajrá Földvár!
Tisztelettel: Holovits Huba polgármester

A BÉKÉRE ÉS A NYUGODT EGYÜTTÉLÉSRE SZAVAZTAK VÁROSUNKBAN
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A választás napján a választási irodához tartozó hét település mindegyikében rendben zajlott a szavazás, a szavazó helyiségekben és a
mozgóurnás szavazás során egyaránt. Rendkívüli esemény nem történt.
A helyi szavazatszámláló bizottságok illetõleg választási bizottságok  munkájával kapcsolatban észrevétel nem merült fel, választási
kifogás nem érkezett.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a helyi választási bizottságok, szavazatszámláló bizottságok tagjainak, a választási iroda
valamennyi munkatársának a  választási eljárás során végzett szakszerû munkájáért.

Köselingné dr. Kovács Zita 
jegyzõ

választási iroda vezetõ
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Magyarország választott. A Fidesz tarolt. Ilyen eredményre szá-
mított?
2005 óta foglalkozom aktívan politikával. Ennyi idõ alatt úgy ér-
zem megtanultam, hogyan gondolkoznak az emberek országos
vagy akár települési szinten. A válasz egyértelmûen: igen. Három
héttel a választás elõtt merem állítani, hogy tudtam, ilyesmi ered-
mény fog születni.

Hogyan értékeli a választást?
Nagyon nehéz gazdasági, politikai környezetben élünk mostanság.
Pénzügyi nehézségekkel, háborús konfliktusokkal terheltek a min-
dennapjaink. Ilyen idõkben az emberek mindig a stabilitásra, a
biztonságra és a békére szavaznak. Ezt most Magyarországon
egyetlen egy politikai közösség, a Fidesz-KDNP tudja garantálni.

Földváron hogyan alakult a voksolás?
Földvár 1945 utáni történelme alapján baloldali kötõdésû település. A világháború után a kommunisták
pártüdülõt, SZOT központot és rengeteg vállalati üdülõt telepítettek ide. Ennek köszönhetõen 2010 elõtt
nálunk nemigen rúgott labdába sem önkormányzati sem országgyûlési választásokon a jobboldal. Most azt
lehet látni ,hogy az emberek felül tudtak emelkedni adott esetben a pártpolitikai elkötelezettségükön is
és az elõbb említett békére, stabilitásra voksoltak. Földváron még soha nem kapott ennyi szavazatot a Fi-
desz-KDNP, mint a mostani választáson.

Milyen hatással lehet ez az eredmény az önkormányzati választásokra?
Úgy gondolom korai még errõl beszélni. Egy önkormányzati választás mindig kicsit más, mint az orszá-
gos. Számunkra nem bal - és jobboldali választópolgárok vannak a településünkön, hanem földvári em-
berek, akikért dolgozunk. A legutóbbi önkormányzati választáson, 2019-ben talán ezért is értünk el olyan
eredményt, ami messze meghaladta a Fideszre országgyûlési választáson leadott szavazatok számát. Ak-
kor a földvári baloldali szavazók közel 20%-a is értékelte voksával azt a munkát, amit értük tettünk az
elõzõ ciklusban.

A földvári ellenzéki, álcivil egyesület / Mosolygó Balatonföldvár/ kimutatta a foga fehérjét és kõkemény
pártpolitikai kampányt folytatott az elmúlt hónapokban Földváron. 
Önnek mi errõl a viselkedésrõl a véleménye?
Politikai halottakról vagy jót, vagy semmit…

Az elmúlt években folyamatosak voltak az önkormányzat elleni támadások. Polgármester Úr, hogy látja
a mostani választási eredmény befolyásol majd ezen valamit?
Ha valakinek eltérõ véleménye van a közös ügyeinkrõl az jó, mert ez is a demokrácia része. Persze van-
nak rosszindulatú és buta emberek minden településen, akik csak rombolni és pusztítani akarnak a meg-
nyilvánulásaikkal. Hiszem, hogy ezeket a hangokat mindaddig el fogja fújni a szél, amíg az eredményeket
mi tudjuk szállítani Földvárra.

Mit kamatoztat a kormánypárti gyõzelembõl a város?
Egyértelmûen a további fejlõdést. 12 év alatt 2010 óta bebizonyosodott, hogy Balatonföldvár soha nem lá-
tott léptékû fejlõdésen ment keresztül. Ez annak köszönhetõ, hogy a város vezetése, illetve az országos
politika egy oldalon állt, egy hangszeren játszott, egy szekeret tolt, húzott. Továbbra is Hajrá Földvár!

POLGÁRMESTER VÁLASZOL...
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HUN VÓT, HUN NEM VÓT - A NYUGATI STRAND KALANDOS TÖRTÉNETE 
A VíZISZÍNPADTÓL A KIKÖTÕIG
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Kalandos története van a Nyugati strandnak. Fõleg az önkormányzatiság idõszakában, tehát 1990 után, amikor jöt-

tek a különbözõ városvezetések, különbözõ területfejlesztéshez kapcsolódó különbözõ elképzeléseikkel.

„Osztrák bank építene kikötõt 

Osztrák bank érdeklõdött Balatonföldváron; új kikötõt szeretne építeni a Balaton parton. Melléje kaszinó és

szálloda is kerülne. A puhatolózó tárgyalások már megkezdõdtek. Úgy tudjuk: a beruházás a nyugati strand

közelében valósulna meg.” /1997. november 22., szombat Somogyi Hírlap/

Az elsõ jelentõsebb véleményhullámokat kiváltó elképzelés a Nyugati strand elõtti vízterületre tervezett óriási

víziszínpadnak a létrehozása volt, ez a 90-es évek végétõl volt napirenden. Tanulmányok, tervek készültek arra vo-

natkozólag, hogy a Berkes László vezette képviselõ-testület hogyan tudná ezt az elképzelést megvalósítani. Késõbb

a 2006-os önkormányzati választásokkor is elõkerült a víziszínpad ötlete az akkor elõször polgármesternek próbál-

kozó HERÉNYI KÁROLY SZÓRÓLAPJA TARTALMAZTA EZT AZ ELKÉPZELÉST.

A víziszínpad

ugyanúgy kiszo-

rította volna a

fürdõzõket a

strandról, mint

mondjuk egy ki-

kötõ, hiszen

megvalósulásá-

val vízfelületet

foglalt volna el. A

vízterülettel kap-

csolatos haszná-

lati mód tehát

semmivel sem

lett volna különb,

mint a napjaink-

ban tervezett kikötõ esetében.  

Telt- múlt az idõ, míg nem a következõ hullám, ami a Nyu-

gati strand partjait elérte és politikai vitákat kavart Bala-

tonföldváron, az 2003-2004-hez köthetõ. Akkor Bezeréti

Katalin vezetésével a város a jelenlegi 175 férõhelyesnél

nagyobb, mintegy 300 férõhelyes kikötõ létesítését támo-

gatta a strand elõtti vízterületen.

„KIKÖTÕT ÉPÍTENÉNEK

Egy ingatlanberuházó részvénytársaság azzal az elképzeléssel kereste meg a képviselõ-testületet, hogy a nyu-

gati strand környezetében egy háromszáz kishajót befogadó kikötõt építene mólóval és a hozzá tartozó kiszol-

gálólétesítményekkel. Ennek következtében a strand átépítésre, illetve részben áthelyezésre kerülne a szállo-

dák irányába. Ehhez szükség lenne a partvonal szabályozási tervének módosítására és a Balaton törvény szö-

vegének módosítására is, de mindez nem önkormányzati hatáskör. Mivel azonban az elképzelés fontos város-

fejlesztési érdekeket szolgál, a képviselõ-testület elvi hozzájárulását adta az új kishajókikötõ létesítéséhez..

„/2003. Február 22., Szombat Somogyi Hírlap/
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„Ez Balatonföldvárnak egy eléggé kiesõ hátsó udvara, ugyanakkor pedig mindenféleképpen kínálkozik oda

valamiféle fejlesztés, vagy valamiféle ingatlan beruházás – mondja Kárpáti Péter, balatonföldvári vállalko-

zó.”/Kapos.hu/

A hullámokat nem csak a kikötõ létesítése korbácsolta fel akkoriban, hanem az is, hogy a szárazföldön egy oda

nem illõ szolgáltató épület lett volna mintegy 1000 négyzetméter alapterületen több emelet magasan a strand kö-

zepén. Ez aztán végképp nem tetszett az embereknek. 

Kisebb-nagyobb felújításra szorulnak a strandok.

Hiába rendezettek a strandjaink, és építettünk új vizesblokkokat, mindez nem lett volna elég ahhoz, hogy

megkaphassuk a Kékhullám minõsítést - árulta el Bezeréti Katalin polgármester, aki mint mondta: a fürdõk

épületei a hatvanas években épültek, és rájuk férne a felújítás. A város nyugati strandjának fejlesztési terve,

ahova kisebb vitorláskikötõt is építenének, évek óta azért áll, mert a szomszéd üdülõközösség környezetvé-

delmi indokokkal akadályozza a beruházás megkezdését. A település keleti fürdõjét idõvel sportstranddá

alakítanák át. Oda korábban uszodát és sportszállót is terveztek, ezt azonban a Balaton-törvény miatt el kel-

lett vetni.” /2008. JÚNIUS 28. SZOMBAT Somogyi Hírlap/

Zárójeles megjegyzés:2004-ben mind az országos, mind a helyi politika erõsen a baloldalhoz kötõ-
dött, tehát 2004-ben, mikor a kikötõ jelet a Balaton törvényben ide rakták, akkor ne felejtsük el, hogyMSZP –SZD-
SZ kormányzás alatt állt Magyarország, tehát nem a Fidesz és nem a jelenlegi politikai hatalomnak volt az elkép-
zelése, hogy kikötõt építsen a Nyugati strand területére a város.
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„AJÁNLATKÉRÉS A STRANDRA

Nehéz elõbbre jutni a Nyugati strand környezetében tervezett vitorláskikötõ ügyében. Akadályt jelent a Ba-

laton-törvény jelenleg kizáró rendelkezése, az ajánlattevõ vállalkozás részletes beruházási tervének hiánya,

és a megfelelõ tulajdonosi konstrukció keresésének bonyolultsága. Ennek ellenére ezt a fejlesztési elkép-

zelést a képviselõ-testület napirenden tartja, és rövid határidõ megjelölésével konkrét ajánlat megtételére

szólítja fel a beruházót. „/2003 Június 28. Szombat,Somogyi Hírlap/

„ÚJ VITORLÁSKIKÖTÕ

A Sevax Ingatlan Rt 250-350 férõhelyes vitorláskikötõ építésére tett ajánlatot a városnak. Ennek a helye a

nyugati strandnál lenne. A kikötõ és a kiszolgálóegységek mûködtetéséhez háromezer négyzetméter nagy-

ságú önkormányzati területre van szükség. Még kidolgozásra vár, hogy milyen tulajdonosi konstrukcióban

veheti igénybe a területet a cég, amely 100-120 millió forint értékben vállalja a beruházás keretében egy kor-

szerû strand létesítését is. A képviselõ-testület elemezte a nagyszabású beruházás kedvezõ hatásait, s a

részvénytársaság kérésére szándéknyilatkozatot tett a kikötõépítés elvi támogatásáról. Ugyanakkor kikötöt-

te, hogy a beruházásért semmiféle anyagi elkötelezettséget nem vállal. „/2003. Október 25., Szombat Somogy

Hírlap/

2010-ben fordulat következett be a Nyugati strand életében. 10 éve folytak már az elõkészületek a kikötõépítés-

sel kapcsolatban, ez idõ alatt folyamatos jogi viták voltak, bírósági eljárások tömkelege tarkította a folyamatot és

voltak engedélyek, amik addigra már meg is szüntek. Így végül nem csoda, hogy a vállalkozó lendülete elfogyott

és nem építette meg a kikötõt, sem a kiszolgáló létesítményeket. 

Az önkormányzat szeretett volna tiszta vizet önteni a pohárba, ezért megvásárolta az addig elkészült terveket, jo-

gokat, minden dokumentációt a kikötõvel kapcsolatban.

„Huszonegymillió forint a nyugati strand „ára” Balatonföldváron

Huszonegymillió forintért mond le a beruházó a balatonföldvári nyugati strandi fejlesztés terveirõl és min-

den jogáról a város javára. A tervezett vitorláskikötõ-építés és strandfejlesztés ellen földvári üdülõtulajdono-

sok és helyi civil szervezetek is tiltakoztak, még helyi népszavazás kiírása is felmerült, ám ezt végül nem sza-

vazta meg a képviselõ-testület. Az önkormányzat tárgyalásokat kezdett a beruházást közel tíz éve tervezõ

kaposvári Sevax Ingatlan Zrt.-vel annak érdekében, hogy minden, az építkezéssel kapcsolatos jog kerüljön

a város birtokába. Megérkezett idõ közben a városházára a Sevax álláspontja, melyrõl pénteken rendkívüli

ülésen tárgyal a földvári képviselõ-testület. Ebben az áll, hogy a zrt. „a megállapodást a jogok és ráfordítá-

sok elszámolása mellett tartja lehetségesnek”. A Sevax arra emlékeztet: már az eddig elkészült részleges

szakértõi véleményben szereplõ összeg kifizetésére se lenne forrása az önkormányzatnak.

„/2013.június 28. péntek, Somogyi Hírlap/

2019 a nagy áttörés éve volt, ami újabb lehetõséget hozott Balatonföldvárnak. Egy pályázati lehetõséget kihasz-

nálva egy új vállalkozó, egy új beruházó kereste meg az önkormányzatot, hogy egy jóval kisebb mintegy 175 ha-

jó befogadására alkalmas kikötõt építsen a hozzá kapcsolódó földszintes kiszolgáló egységgel. Ez a lehetõség

turisztikai attrakciót, adóbevételt jelent, munkahelyeket teremt a városban, fizetõsképes keresletet generál, hozzá-

járul a városi ingatlanok értékének a növekedéséhez ugyanúgy, mint az ország vagy a világ minden táján, ahol

ilyen beruházás történik. Sokan vannak, akik szeretnék, ha 120 év után újból kikötõ építés helyszíne lesz Balaton-

földvár hiszen a meglévõ kikötõt 1905-ben építették, ideje van már ennek a beruházásnak ami új lendületet adna

a városnak. Földvárnak jár még egy esély, hogy felkerüljön a déli parton a turisztikai és gazdasági térképekre. A

Nyugati strand kalandos története tehát nem ér véget. Sõt, most kezdõdik!
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HAZUG EGYESÜLET HAZUG KAMPÁNYA 

Helyreigazítják az illemhelyügyet

,Balatonföldvár egyetlen hazugságért jogerõsen elítélt civil szervezete hazugságokon alapuló

internetes kampányt indított a földvári kikötõ építés ügyében. Az önkormányzati választáson

leszerepelt formáció online petíciójában valótlanul állítja, hogy megszûnik a Nyugati strand és a

helyi építési szabályzat elõírásait nem tartották be. A valóság ezzel szemben az, hogy a STRAND

MEGMARAD, Ny-i irányba BÕVÜL és INGYENESSÉ válik a jogszabályok maradéktalan betartása

mellett. Az önkormányzat felszólítja a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesületet, hogy fejezze be a

városunkat lejárató hazug gyûlölet kampányát!

Pert nyert Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere egy helyi lap ellen. A Mosolygó Balatonföldvárért

Egyesület a legutóbbi önkormányzati választás után alakult a városban, õk adják ki a Mosolygók Lapját.

Tavaly „Az adózás lélektanáról” címmel megjelent cikkükben azt állították, hogy Holovits Huba

polgármester lebontatta a hajókikötõ területén álló közvécét. A valóság ezzel szemben az, hogy a

nyilvános illemhely épülete a korábbi polgármester hivatali idejében, 2006-ban a Balatoni Hajózási Zrt.

tulajdonába került, és a lebontásáról a BAHART döntött 2016-ban.

Az újság állítását megcáfolta a jelenlegi polgármester a bíróságon, jogerõs bírósági ítélet is született, ami

kötelezte a szerkesztõséget, hogy tegyék közzé a helyreigazító közleményt. A helyreigazítás azonban

kétszeri nekifutásra sem teljesült, miután a lap további kommentárt fûzött a történtekhez. A BAHART azért

bontotta le az épületet, mert már életveszélyes volt. A mellékhelyiség gondját a BAHART-nak kellene

megoldania balatonföldvári kikötõben, és a tervekben szerepel is egy szolgáltatóépület kialakítása, de a

sorozatos perek, amelyek a kikötõ ügyében zajlanak, máig elodázzák ezt a beruházást.

/Somogyi Hírlap.2022.03.24./



Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél               10. oldal 2022. április

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

NÖVEKEDETT VÁROSUNK TERÜLETE

KORMÁNYZATI AJÁNDÉK FÖLDVÁRNAK - BÉRLAKÁS ÉPÍTÉSBE KEZDHET VÁROSUNK

BALATONFÖLDVÁR TOVÁBBFEJLÕDIK-ELFOGADTA A KÉPVISELÕ-TESTÜLET A VÁROS
2022-ES KÖLTSÉGVETÉSÉT

Biztonságos, stabil mûködés, fejlesztésekkel. A 2,5 milliárdos bevételi-kiadási föösszeggel, és ebben 373
milliós helyi adóbevétellel számoló büdzsé stabil, kiegyensúlyozott mûködést, az intézmények finanszíro-
zását és a fejlesztések, felújítások ütemezett folytatását biztosítja. A költségvetési rendelet az önkormány-
zati mûködés legfontosabb doku-
mentuma, amely alapjaiban hatá-
rozza meg évrõl évre Balatonföld-
vár mûködését. A testület 6 igen,
1 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadta Balatonföldvár
Város Önkormányzatának 2022.
évi költségvetését. A költségvetés
fõösszege 2 milliárd 484 millió fo-
rint. A büdzsé valamivel több,
mint 1 milliárd forint költségvetési
bevétellel számol. A költségvetés
1.2 milliárd forint forrást tartalmaz
fejlesztésekre, felújításokra. Foly-
tatódnak a kiemelt önkormányza-
ti fejlesztések, többek között: köz-
terület felújítási program keretében az Európa park felújítása, a Kemping utcai partfal stabilizációja és a
faültetési program. Elkészül a városháza díszkivilágítása és megújul az elõtte található terület. A város
idén is támogatja a családokat, valamint az idõseket a szociális program részeként. A költségvetés jelen-
tõs, 200 millió forint tartalékkal számol, és 342 millió forint összegû fejlesztési hitelt tartalmaz,
mely a Keringõ épületegyüttes vásárlásának fedezetét biztosítja. A kommunális adó mértéke
továbbra is10.000 Ft/év Balatonföldváron.

62 év után elõször sikerült gyarapítani Balatonföld-
vár város területét. A Mikes Kelemen utca 1960 óta
tartozott Balatonszárszóhoz. Földvár kezdeménye-
zésére született meg a két szomszéd közötti egyez-
ség, hogy kerüljön módosításra a közigazgatási ha-
tár. Ennek köszönhetõen a Mikes Kelemen utcát
Balatonföldvárhoz csatolták. Így most már megkez-
dõdhet a csatorna és útfejlesztés ezen a városi köz-
területen is.

A 4. Orbán kormány utolsó ülésén döntött két értékes terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásá-
ról. A két, egyenként ca. 2000 négyzetméteres te-
lek, az egykori autópálya nyomvonalán, a Kõröshe-
gyi út és a nemrég felújított Puskás Tivadar utca sar-
kán helyezkedik el. A város a telkeken bérlakások
építését tervezi. Önkormányzatunk hasonló dönté-
seknek köszönhetõen szerezte meg a Kulipintyó vil-
lát és a kikötõ melletti egykori vízmûtelep területét
az elmúlt években. KÖSZÖNJÜK!
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BIZTONSÁG-MEGERÕSÍTIK A PARTFALAT A KEMPING UTCÁNÁL

TOVÁBB SZÉPÜLNEK A STRANDOK- ÖTÖDSZÖRRE IS NYERT VÁROSUNK A MAGYAR
TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG PÁLYÁZATÁN

A Kemping utca és a függõleges partfal között az
évszázados omlások felhalmozódtak, laza puha
lejtõt alkotva. Legutóbb 100 m-es szakaszon több
nagyméretû függõleges repedés jelent meg a felsõ
8-10 m magas partfalon. A repedések mentén
pedig hatalmas oszlopok lösztömbök váltak le. A fal
tövében 30-40 cm vastag lemezek omlottak ki, kb.
öt szakaszon negatív dõlésûvé vált a partfal felsõ

függõleges része. A februári szélviharok több
nagyméretû fát is kimozgattak, kibillentettek, illetve
kisebb cserjéket, fákat kidöntöttek. Figyelembe
véve a partfal ezen részének az állapotát, valamint
azt a tényt is, hogy egyre több épület és ezáltal ott
lakó, nyaraló, parkoló ember is megjelent a
területen, a város a partfal stabilizációját,
megerõsítését végezteti el a biztonság érdekében.

A két strandra összességében elnyert mintegy 60 millió forintos pályázati forrásból az alábbi fejlesztések
valósulnak meg: akadálymentesítés, térburkolat felújítása, térvilágítás korszerûsítése, zöldterületek fej-
lesztése: sövényültetés a meglévõ gyalogos sétányok mellé. Árnyékolók kihelyezése, napelemes elektro-
mos kerékpártöltõk telepítése. Kültéri zuhanyzók felújítása. A strandok biztonságos mûködtetéséhez
szükséges defibrillátor és mentõkatamarán beszerzésére is sor kerül a pályázatból. A strandfejlesztésnek
köszönhetõen mára már a Keleti és Nyugati strandra érkezõ vendégeket egy teljesen megújult családba-
rát környezet fogadja. Új lépcsõlejárókat, egységes megjelenésû információs táblákat helyeztek ki. A ré-
gi vizesblokkokat és beltéri öltö-
zõket felújították az elmúlt évek-
ben.
Családbarát WC-t ,Baba- mama-
barát szobát alakítottak ki, vala-
mint öltözõkabinokat építettek a
pályázatban elõírt arculati kézi-
könyv szerint. A most elnyert tá-
mogatás egy újabb lépés a minõ-
ségi turizmus megteremtése felé
városunkban. Az elmúlt öt évben
a két strand fejlesztésére több
mint 350 millió forint pályázati for-
rást nyert Balatonföldvár.
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Mintegy 238 millió forint pályázati forrásból a Terület
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében az iskola energetikai korszerûsítése
kezdõdik el az idei évben. Az iskola teljes
homlokzata megújul, szigeteléssel látják el az
épületet, kicserélik az ajtókat, ablakokat, valamint
felülvizsgálják a bádog szerkezeteket. Új
akadálymentes vizesblokkot alakítanak ki és
napelemeket helyeznek el a tetõn. A régi gázkazán
helyére új kerül. A beruházás végeredményeként
egy energetikailag korszerûsített, földszinten
akadálymentesített épületet kapnak az iskolába járó
diákok, és az õket tanító, ellátó intézményi
dolgozók, tanárok. Az önkormányzati intézmények
a közelmúltban már átestek a korszerûsítésen
(városháza, közösségi ház, orvosi rendelõ, óvoda)
az iskolához hasonlóan, pályázati forrásból készült
el az energetikai felújításuk.

A STRANDOK UTÁN AZ ISKOLA
ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSÉRE IS

SIKERESEN PÁLYÁZOTT A VÁROS

SEGÍTSÉG A MENEKÜLTEKNEK

35 ÉV A KÖZIGAZGATÁSBAN

A Baptista Egyház földvári üdülõjében tartózkodó ukrán menekülteknek vitt városunk nevében adományt
Holovits Huba polgármester. Balatonföldváron a Riviéra Hotelben tartózkodnak még bajbajutottak. A
város a lehetõségeihez mérten minden segítséget megad, a városi konyha pl. meleg ételt biztosít
számukra.

Balatonföldvár jegyzõjét köszöntötték a hivatal
dolgozói és a város polgármestere, abból az
alkalomból, hogy Köselingné dr. Kovács Zita
35 éve dolgozik a közigazgatásban.

Köszönjük segítõkész és lelkiismeretes
munkáját!



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

2022. április 13.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

NEMZETI ÜNNEPÜNK

“Mindig is kiemelkedõ jelentõséggel bírt ennek a
napnak az ünnepe, a magyar forradalom és sza-
badságharc emlékének felidézése, hiszen sajátos
szimbolikus jelentéstartalmat hordoz: a szabadság,
a fejlõdés és a nemzeti tudat érzését” mondta ün-
nepi beszédében Babina Éva Városunk alpolgár-
mestere, és emlékeztetett: “Ennek a korszaknak
köszönhetjük a himnusz keletkezését, zászlónk pi-
ros-fehér-zöld színének hivatalossá válását, és azt
is, hogy fõvárosunk Pozsony helyett Budapest lett,
hivatalos nyelvünk a latin helyett a magyar. 1848-
ban a nemzet felemelte a szavát!

A szabadságot nem egy arcátlan tömeg vívta ki, a
szabadságot egy alkotni képes, közös célokért ten-
ni akaró és tudó egyének teremtették meg, embe-
rek összefogásával, rendíthetetlen hazaszeretettel
és kitartással. Ez az ünnep, azóta is a leggazda-
gabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erõforrásunk.
Március idusa mindig remény számunkra!” Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tisztele-
tére rendezett városi megemlékezésen
közremõködött a Balatonföldvári Fúvószenekar, a
Sonoro Kórus. A mûsort a Széchényi Imre Általá-
nos Iskola 7. évfolyamos tanulói adták.
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Március 12-én részt vettünk a Sil-

ver Star elnevezésû országos tánc-

versenyen, ami Balatonfüreden ke-

rült megrendezésre. Nagyon izga-

tottan vártuk már a verseny napját,

hiszen 2019-ben vettünk részt utol-

jára csapattal ilyen nagy rendezvé-

nyen. A lányok nagyon készültek,

aminek meg is lett az eredménye,

hiszen a fáradalmakat leküzdve,

karantén és influenzajárvány után,

két hiányzó csapattaggal show tán-

cosaink látványtánc gyermek kate-

góriában  2. helyen,  gyermek ma-

zsorett csoportunk 1. helyen vég-

zett egy színvonalas produkció be-

mutatása után. Egyéni táncosaink

is szép eredményeket értek el.

Gyermek  korcsoportban,  mazso-

rett kategóriában Avrámov Kira 1.

helyen, Dósa-Nagy Laura 2. he-

lyen, Horváth Lili nyílt kategóriá-

ban 4. helyen, Gyuriczky Luca ju-

nior korcsoportban, mazsorett ka-

tegóriában 1. helyen végzett. 

Csapatok tagjai: Avrámov Kira,

Csonka Csenge, Csonka Emese,

Dósa-Nagy Laura, Fábri Johanna,

Fábri Virág, Gyuricky Luca,

Hegedüs Panna, Horváth Lili,

Kandó Zille, Prandóczki Kíra,

Rostás Patrícia, Szabó-Papp Zoé,

Szekeres Liliána, Szigeti Jázmin.

A következõ versenyre áprilisban

kerül sor.

Edzõ és koreográfus: Kersákné

Halász Myrtill 

A Harmony Dance-es lányoknak a tanév második felétõl megkezdõdött a versenyszezon, melyre
szeptember óta készültek. 
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A Harmony Dance táncosai április elején sem unatkoztak.

A Magyar Látványtánc Sportszövetség megrendez-
te kaposvári kvalifikációs versenyét, melyrõl egye-
sületünk mind a 10 verseny koreográfiájával, meg-
érdemelten tovább jutott az országos bajnokságra.
Mazsorett és show tánc csoportunk is elsõ helyen
végzett kiváló pontokkal, szóló táncosaink közül
Avrámov Kira, Devecz Dorisz, Gyuriczky Luca és 
Kovács Boglárka elsõ, Dósa-Nagy Laura és Hor-

váth Lili pedig második helyen végzett.
Páros formációkban Avrámov Kira - Dósa-Nagy La-
ura arany minõsítést, Kincses-Deim Sára - Suhajda
Hanna a kaposvári ellenfeleikkel holtversenyben
elsõ helyezést értek el. Koreográfusok és felké-
szítõk:
Kersákné Halász Myrtill és Kincsesné Deim Tünde
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Ránki György Zeneiskola versenyeredményei

A pandémia miatt az elmúlt két évben növendékeink csak online versenyeken tudtak indulni.
Ebben a tanévben végre visszaállt a régi rend, és jelenléti versenyeken adtak számot tudásukról.
A következõ balatonföldvári eredmények születtek:
Országos Oboa- és Fagott Verseny – december 3-5. Sopron

Potyi Kata (fagott III. korcsoport) – II. díj
Reichert Zizi (fagott II. korcsoport) – II. díj + különdíj
Szekeres Liliána (fagott I. korcsoport) II. díj
Zab Zoé (oboa I. korcsoport) – Döntõbe jutott
Gergely Eszter (oboa I. korcsoport) Döntõbe jutott
Horváth Luca (oboa IV. korcsoport) – Döntõbe jutott
Kapusné Dojcsák Edit – zongorakísérõi különdíj          Kapus János – felkészítõ tanári különdíj
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Dunántúli Regionális Ütõhangszeres
Találkozó - Dobszerda ütõsverseny Kaposvár 
VivoBeat ütõhangszeres kamaracsoport

Péter Hajnal Zsófia,
Horváth Barnabás,
Ricza András,
Tavasi Botond – Arany minõsítés
Felkészítõ tanáruk: Csontos-Petró Katalin

Somogy Megyei Rézfúvós Verseny –
Balatonföldvár – március 31.

Zab Zétény (trombita II. korcsoport) III. hely
Bölcsik Zoltán (trombita IV. korcsoport) III. hely
Bölcsik Rozi (vadászkürt III. korcsoport) II. hely
Gergely-Somogyi Éva – zongorakísérõi különdíj

ÁPRILIS 11- MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

József Attila: KOPOGTATÁS NÉLKÜL

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz
hozzám, de gondold jól meg, 
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegõ
szalma. 
A kancsóba friss vizet hozok be néked, 
cipõdet, mielõtt elmégy, letörlöm, 
itt nem zavar bennünket senki, 
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.

Nagy csönd a csönd, néked is szólok, 
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek, 
melegben levethesz nyakkendõt, gallért, 
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul,
amikor akad más is, 
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes
vagyok.

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz
hozzám,de gondold jól meg, 
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

1926. ápr.

Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.
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/DSIDA JENÕ:
HÚSVÉTI ÉNEK AZ ÜRES 
SZIKLASÍR MELLETT (részlet)/
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A szálláshely-szolgáltatási tevékenységekkel összefüggõ jogszabályok módosítása újabb teendõ elé
állítja a már mûködõ, illetve a leendõ szálláshelyek üzemeltetõit.

Szálláshely-szolgáltatás a továbbiakban olyan szálláshelyen folytatható, amely - a korábbi jogszabályi
elõírások és feltételek mellett, - rendelkezik érvényes szálláshely minõsítéssel. 

A szálláshely-minõsítés Magyarországon az állam hatáskörébe tartozó tevékenység. A szálláshely-
minõsítést az állam a Kormány rendeletében kijelölt szálláshely-minõsítõ szervezet a -
Minõségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság - útján látja el, a nemzetközileg
általánosan elfogadott és közzétett kritériumok alapján. 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelõzõen, valamint az
elsõ minõsítést követõen háromévente köteles a szálláshely-minõsítõ szervezet vizsgálatát és
értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minõségi fokozatba
sorolás érdekében.

Szálláshelyenként az elsõ szálláshely-minõsítési eljárás ingyenes.

A szálláshely-minõsítési eljárás szabályai minõségi, mûszaki és szolgáltatási szempontrendszere a
szálláshely-minõsítõ szervezet elektronikus felületén (szallashelyminosítes.hu) kerülnek
közzétételre, mely alapján a szálláshely-minõsítõ szervezet vizsgálja különösen a szálláshely mûszaki
állapotát és felszereltségét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A 2021. december 31-ig már nyilvántartásba vett, üzemelõ szálláshelyek esetén az elsõ szálláshely-
minõsítést szálláshelytípusonként az alábbi idõpontig szükséges igényelni a szálláshely-minõsítõ
szervezettõl:

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

d) üdülõháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

(2) Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minõsítõ szervezet elektronikus felületén közzétett

típusú, érvényes tanúsító védjeggyel, a vonatkozó fenti a)-g) idõpontig köteles regisztrálni a

szálláshely-minõsítõ szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minõsítést igazolni a szálláshely-

minõsítõ szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE!

SZÁLLÁSHELYEK MINÕSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Tisztelt szálláshely-szolgáltató!
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A szálláshely-minõsítõ szervezet a szálláshely-minõsítési igények elbírálását 2022. január 1. napján
kezdi meg.

Az új szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésének esetén már a jegyzõhöz történõ
bejelentést megelõzõen rendelkezni kell minõsítõ dokumentummal. Ehhez legalább a jegyzõhöz
történõ bejelentést megelõzõen 90 nappal szükséges elindítani a minõsítési folyamatot! 

Az új szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésére vonatkozó ügymenet Balatonföldvár Város
honlapján részletesen megtalálható. 

A fentieken túl 2022. január 01. napjától a szálláshelyet magánszemélyként üzemeltetõknek is
kötelezõ az ELEKTRONIKUS IDEGENFORGALMI ADÓ NYILVÁNTARTÁSI
RENDSZERHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselõ-
Testületének a helyi adókról szóló 26/2011.(XII.15.) Önkormányzati rendeletének 10.§ (6) - (9)
bekezdése alapján.

A 2017. június 1. napja után tevékenységet kezdõ szállásadó a tevékenység megkezdését megelõzõen
köteles kérelmezni az elektronikus online nyilvántartási rendszerhez szükséges felhasználói nevet és
jelszót a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán ügyfélfogadási idõben.

Az elektronikus online nyilvántartáshoz való hozzáférést és a rendszer használatát Balatonföldvár
Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a Hivatalon keresztül a kötelezettek számára.

Tisztelettel:

Köselingné Dr. Kovács Zita
Jegyzõ sk.
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Kedves Véradóink!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden
donornak, akik a jól sikerült (2022.03.01.) tavaszi

véradás résztvevõi voltak.

Ismét szép számmal jelentek meg (41 fõ) és
türelmesen viselték a még akkor érvényben levõ
kellemetlenségeket is: testhõmérés, szájmaszk

használat, fertõtlenítés, várakozás.

Köszönetet szeretnék mondani a Hotel Jogar
szálloda igazgatójának és dolgozóinak, akik a

felajánlott friss, meleg pogácsával erõsítették a
véradóinkat.

Mindenkinek további jó egészséget kívánunk a
következõ véradásig, amely a nyár elején várható.

Tisztelettel:A szervezõk

A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége:

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.

Felelõs: Futó  Zsófia sajtóreferens

Telefon: 84/540-330, fax: 84/ 540-332,

E-mail:pgmh@balatonfoldvar.hu

Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatal

titkárságán.

Készült Balatonföldváron a Quick Press

Nyomdában 1300 példányban.

Szerkesztés és nyomda:

Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.

Tel/fax: 06 30 7258-666; 06 84/340-022 

E-mail:foldvarnyomda@gmail.com
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