BESZÁMOLÓ
Önkormányzatunk 2010 és 2019
között elért eredményeiről

NEKÜNK
BALATONFÖLDVÁR A
LEGFONTOSABB!

TISZTELT
BALATONFÖLDVÁRIAK!
Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt kilenc
esztendőben városunk fejlődésének egyik
legeredményesebb időszakát együtt élhettük meg. A közös munka a bizalom és
a kitartás meghozta gyümölcsét. A sikeres városi gazdaságpolitika eredménye,
önkormányzatunk költségvetési helyzetének folyamatos és állandósult javulása.
Az épített környezet folyamatos fejlesztése és a minden földvári családot érintő
városi támogatási rendszer bevezetése
az itt élők mindennapjait könnyíti meg.
Balatonföldvár most egy újabb sikeres és
büszke korszak előtt áll, mely reményeim szerint azt is jelenti, hogy a következő
években a saját életében is mindenki előrébb léphet. Ehhez a vállaláshoz kérem továbbra is támogatásukat!

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester
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CSALÁD

ADÓCSÖKKENTÉS
Kommunális adó mértéke 20.000 Ft-ról 2019.01.01.
napjától 10.000 Ft/év összegre csökkent.
Idegenforgalmi adó személyenként, vendégéjszakánként 420 Ft-ról 400 Ft-ra csökkent.
A magánszálláskiadók elektronikus bevallási kötelezettségének bevezetését 2018-ról 2020-ra
halasztjuk.
Eltörültük a vendéglátóipari egységek parkoló
fenntartási díját.
A helyi iparűzési adóelőleg befizetésének határidejét tekintettel a turisztikai vállalkozások gazdálkodását segítve a korábbi március 15-ről június
15-re módosítottuk.

BEVEZETTÜK
SZÜLETÉSI,
ÉLETKEZDÉSI KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁST
A földvári gyermek születésekor nyújtott egyös�szegű hozzájárulás: 100.000 Ft gyermekenként.

TANÉVKEZDÉSI
TÁMOGATÁST
Alsó tagozatos tanulóknál 20.000 Ft/tanuló
Felső tagozatos tanulóknál 20.000 Ft/tanuló
Középiskolás tanulóknál
20.000 Ft/tanuló

ISKOLAI ÉLETRE
FELKÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁST
Óvodás gyermekenként 20.000 Ft évente.

3

CSALÁD

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
DÍJMENTES
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT
Ebben a szolgáltatásban részesíti az Önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem
képes az étkezésről más módon gondoskodni.
Az ebéd házhozszállítása díjmentes, az ebéd költsége 320 Ft/fő/nap.

KARÁCSONYI
CSOMAGOT
60 éven felüliek részére háztartásonként.

TEMETÉSI TÁMOGATÁST

FAÜLTETÉSI
PROGRAMOT
2018-ban faültetési programot indítottunk, melynek keretében öt éven keresztül, évente 30 db
nagynövésű fát ültetünk el, kertészeti szakértő
javaslatának figyelembevételével, szakmai irányítása mellett a város közterületein.

A temetési támogatás egyszeri 30.000 forint.

SZOCIÁLIS TŰZIFA
TÁMOGATÁST
Önkormányzatunk rendelet alapján téli tüzelő támogatásban részesíti a kérvényezőket.
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ÚJJÁ ÉPÍTETTÜK A POSTA
MELLETTI JÁTSZÓTERET

» Felújítottuk az orvosi rendelő épületét. A beruházás során az épület hőszigetelése, fűtésének modernizálása, a tető cseréje és szigetelése, a világítás korszerűsítése, orvosi műszerek beszerzése, informatikai rendszer
és telefonközpont újítása valósult meg.
»Ú
 j ügyeleti autót vásároltunk.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA
A megújult orvosi rendelő épületében Egészségfejlesztési Irodát alakítottunk ki. Az Európai Uniós
pályázat 4 új munkahelyet teremtett Balatonföldváron. Az iroda munkatársai mindennapos tanácsadással segítik városunk és a kistérség lakóit az
egészséges életmód elérése érdekében. A térség
lakói számára ingyenes egészségfejlesztő és mozgásprogramokat tartanak.

FOGORVOSI RENDELŐ
Új röntgen gépet vásároltunk.

ORVOSI VÁRÓTERMEK
Új, modernebb és kényelmesebb várótermi székeket
és új pelenkázó asztalt szerzünk be.

EGÉSZSÉGÜGY

ORVOSI RENDELŐ

LABOR
2,5 M forintértékű immunkémiai automatát vásároltunk a kistérségi labor számára.
A készülék segítségével egyes vizsgálatok helyben elvégezhetővé válnak, ezzel korszerűsítve a
laboratóriumi munkát, kényelmesebbé téve a balatonföldvári emberek életét.
Közel 4 millió forintért hematológiai analizátort is
vásároltunk.

VÁRANDÓS ÉS
NŐVÉDELMI TANÁCSADÓ
Megújult a csecsemő és gyermek tanácsadó és kialakításra került a várandós és nővédelmi tanácsadó
is. A várandós kismamák vizsgálata egy korszerű
magzati szívhang hallgató készülékkel történik.
Az új helyiségben van lehetőség méhnyak szűrésre.
Új csecsemő mérleget és kartoték szekrényt is beszereztünk. Felajánlásból pedig gyerek sarok készült.
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ÚT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁSI PROGRAM

A 2014-ben megkezdett út és járda felújítási programban 29 földvári utca több mint, 57.000 m2-es felülete,
valamint 10.000 m2 járda újult meg:
Erzsébet
József A.
Hegyalja
Vörösmarty M.
Zrínyi M.
Radnóti M.
Móricz Zs.
Vak Bottyán

Spur I.
Dobó Katica
Petőfi S.
Gábor Á.
Sportköz
Bajcsy-Zs.
Somogyi B.
Rákóczi F.

Deák F.
Damjanich
Kölcsey F.
Jókai M.
Újstrand

A Széchényi utca nyugati oldalán lévő járda 2012-ben került a város tulajdonába. 256 méter hosszúságban
a régi, fagyökerektől megrepedezett, felpúposodott aszfaltréteget homokszínű térkőburkolatra cseréltük.
Szivattyú parkban sétányt alakítottunk ki.
Állami forrásból elkészült a négysávos út külső sávjának felújítása a Városközpont és a Gönnye tető közötti
szakaszon.

BUSZMEGÁLLÓ
Kőröshegyi út két oldalán lévő régi buszmegállókat
lecseréltük.

KERÉKPÁR ÚT
Pályázati forrás felhasználásával városunk teljes part
menti részén kerékpár utat építetünk ki, mely Szántód és a kikötő között önálló kerékpársávval és járda
testtel rendelkezik. A beruházás részeként 3 kilométer hosszúságban teljes csapadékvíz elvezető rendszert is kiépítettük, felújítottunk. A földvári kerékpár
út a Balatoni Bringa körút legmodernebb, legkorszerűbb, legkedveltebb szakaszai közé tartozik.
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Ady E.
Arany J.
Dr.Korányi F.
Szigligeti
Kismartoni
Kiss János altábornagy
Rianás
Badacsony

A Bajcsy-Zs. és a Vak Bottyán utcában 86 új parkolóhelyet alakítottunk ki. A beruházás részeként
megújítottuk a közvilágítást és kiépítettük a teljes
csapadékvíz elvezető rendszert is.

VÁROSKÖZPONT-PARKOLÓ
Önkormányzati forrásból felújítottuk a központi
parkoló burkolatát és megújítottuk a városháza
előtti teret.

PIAC PARKOLÓ
Megújult a Termelői Piac mögötti parkoló. Ös�szesen 900 négyzetméteren cserélték le a régi
töredezett gyephézagos betonelemeket új térkő
burkolatra, 890 négyzetméternyi területen pedig
újraaszfaltozták a repedezett útfelületet. A fákat
kiemelt szegélyekkel védték meg.

ÚT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁSI PROGRAM

BELVÁROS PARKOLÓ

VÍZMŰTELEP-PARKOLÓ
Ingyenes állami vagyonjuttatással kapta meg városunk a Balaton parton található egykori vízműtelepet. Az ingatlanon az épületek bontását követően
parkolót létesítettünk, melyet a BAHART Zrt.- nek
éves bérleti díj fejében hasznosítunk, ezzel elősegítve a Magyar Tenger legnagyobb kikötőjének nyári és
téli, parkolási és tárolási kapacitás növelését.

KÖZVILÁGÍTÁS
Megújult a város teljes közvilágítása. 1273 darab lámpatestet cseréltünk le
LED-es fényforrásra.
Kiépítettük a Tó utca közvilágítását.
Új kandelábereket és lámpatesteket telepítettünk a Gábor Áron utcába.
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OKTATÁS

ISKOLA
Az iskola fenntartását és működtetését 2013 óta
a Magyar Állam végzi. Önkormányzatunk az épület
tulajdonosaként különös hangsúlyt fektet az intézményben tanuló diákok komfort érzetének folyamatos növelésére. Ennek érdekében:
» saját forrásból új tantermet alakítottunk ki
» új hittantermet építettünk
»	felújítottuk az iskola tornatermének vizes
blokkjait
»	kerékpár tárolókat építettünk az iskola udvarán
» újraszigeteltük a tornaterem tetőzetét
»	napkollektorokat telepítettünk az öltözők
melegvíz ellátása érdekében
»	elvégeztük az aula és a tantermek egy részének
festését, meszelését
» 7 tanterem padlózatát újítottuk fel
A tornaterem padlózatát egy gazdasági társaság
felajánlásából korszerűsítették, a beruházást az
önkormányzat a falak újra festésével támogatta.

NYITOK
A Nyitott Tanulási Központ a Kulipintyóban kapott
helyet. Az épületet 2012-ben kapta meg az államtól
ingyenes vagyonjuttatás keretében Balatonföldvár.
A tanulási központ képzései ingyenesek.

VÁROSI KONYHA
2013 és 2018 között megtörtént a konyha és az étkező burkolatának teljes cseréje, korszerűsítettük
a gépészetet, valamint a főzéshez szükséges infrastruktúra teljes felújítása valósult meg önkormányzati saját forrásból. A város konyháján többségében
helyi munkavállalók dolgoznak, kiknek munkakörülményei is javultak a fejlesztésnek köszönhetően.
A konyhán naponta több mint 600 adag ételt készítenek el gyerekeknek, időseknek, valamint rászorulóknak egyaránt.

ÓVODA
Felújítottuk a Mesevár Óvoda épületét. Az óvoda
udvarára új játékokat vásároltunk.
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A Magasparton megépítettük a Hajózástörténeti
Látogatóközpontot és Kilátót. A turisztikai beruházásra az önkormányzat addigi történetének
legnagyobb uniós pályázati forrását nyerte el.
A kilátót 2016-os megnyitása óta több, mint 170
ezer látogató tisztelte meg érdeklődésével.

NYUGATI STRAND
Felújítottuk a Nyugati Strandot, kialakítottunk
jegypénztárt, beléptető rendszerrel, egy elsősegélynyújtó helyiséget, új vizesblokkokat, öltözőket.
Az új arculatot kapott épület, ezen részei megújuló
energia felhasználásával fűthetőek. A zöldterület
megújulásával új sétány, játszótér létesült. Új padokat szemétgyűjtőket, kerékpártárolókat helyeztünk ki.

TURIZMUS

KILÁTÓ

KELETI STRAND
Pályázati és önkormányzati forrásból korszerűsítettük a Keleti Strandot. Fövenyes partszakaszt,
baba mama szobát alakítottunk ki, felújítottuk a vizesblokkokat. A fürdőhely 2018-ban és 2019-ben
is legjobbaknak járó ötcsillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapta meg.
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TURIZMUS

KUTYABARÁT
FÜRDŐHELY
Az önkormányzat a Kistérségi Turisztikai Egyesülettel közösen jelölte és alakította ki a Balaton legárnyasabb kutyabarát fürdőhelyét, közel 2500 négyzetméteren.

TOURINFORM
A Kistérségi Turisztikai Egyesületnek nyújtott támogatás segítségével, pályázati forrás felhasználásával új Tourinform iroda épült. Önkormányzatunk
kiemelt hangsúlyt fektet a városi turizmus fejlesztésére, ezért a turisztikai szervezetet évente 20 millió
forint támogatásban részesíti.

KULIPINTYÓ
Balatonföldvár szimbolikus jelentőségű épülete
2013-ban ingyenes állami vagyonjuttatás keretében került önkormányzatunk tulajdonába. Az épület
korábban már átesett egy állagmegóvó felújításon.
2018-ban pályázat keretében tovább szépítettük a
Kulipintyót. A turisztikai fejlesztésnek köszönhetően a földszint három helyisége ad otthont az 1900as évek eleji időszak arisztokráciájának szokásait
bemutató interaktív kiállításnak.
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FÖLDVÁR KÁRTYA
2017-ben bevezettük a Földvár kártya rendszert,
mely különböző kedvezményekre jogosítja a helyieket, üdülőtulajdonosokat a földvári kistérségben
élőket, valamint a turistákat is, elsősorban a parkolódíjak és a strandbelépők áraiból.

TÁBLA
Új turisztikai információs táblákat helyeztünk el az
M7-es autópályán.

Felújítottuk a Jubileumi teret. Az átépítés során többfunkciós közösségi helyet alakítottunk ki.

TURIZMUS

JUBILEUMI TÉR

VÁROSHÁZA
A teljeskörű energetikai felújítás során a homlokzat
hőszigetelést kapott, a gépészeti berendezéseket
kicserélték, az épületet lift beszerelésével akadálymentesítették. A régi fűtési rendszert kiváltották
egy korszerű energiatakarékos, megújuló energiaforrásokat felhasználó központi hőszivattyús rendszerre, mely télen fűt nyáron pedig hűt.
Az épületben 2018-ban Kormányablak létesült,
mely segítségével a helyiek könnyebben, gyorsabban
intézhetik közigazgatással kapcsolatos ügyeiket.
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TURIZMUS

TERMELŐI PIAC
Új termelői piacot építettünk. A beruházás során 28 árusító pulttal részben fedett piacteret,
akadálymentes vizesblokkot és tároló helységet
alakítottunk ki. A piactér területe akadálymentes
térburkolattal rendelkezik, a villamos energia ellátását napelemes rendszer biztosítja. A piac környezetrendezése keretében kerékpártámaszok és egy
ivókút is létesült. A 2016-os szezonra pedig elkészült a piac új kerítése is.

KERÉKPÁROS INFOPONT
Kerékpáros információs pontot alakítottunk ki, a
Nyugati Strandnál. A megvalósult fejlesztés keretében pedig megépült a Szántód-rév és Szántódpusztát összekötő kerékpárút. Térségünkben 22
km kijelölt túraútvonal jött létre. 30 db túra, és 20
db elektromos kerékpárt szereztünk be.

CSIGALÉPCSŐ
Balatonföldvár jellegzetes építményét 2012-ben
vettük önkormányzati tulajdonba. Pályázati forrásból két ütemben teljesen felújítottuk a rossz műszaki állapotban lévő lépcsőt.
A kivitelezés során, a leomlott löszfal szakaszt
megerősítettük, a veszélyes növényzetet eltávolítottuk és új korlátrendszert építettünk.

NYILVÁNOS ILLEMHELY
A teljesen új, 43 négyzetméter alapterületű épületben női és férfi illemhelyet, valamint mozgássérült WC-t és pelenkázót alakítottunk ki. Az akadálymentes építmény a Kultkikötő jegyirodájának
is helyet ad.
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A Balaton Klub területén az új tulajdonossal közös kivitelezésben közparkot építettünk. Az ingatlan egy része
önkormányzati tulajdonban maradt.

KVASSAY SÉTÁNY
Felújítottuk a Kvassay sétányt, amely azóta elnyerte az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető
címet. A beruházás részeként új padokat és hulladéktároló edényeket is kapott a promenád. Korszerűsítettük a sétány közvilágítást a meglévő 41 db
kandeláber cseréje mellett 2 újat is telepítettünk a
Fesztivál térre. Az energiatakarékos fényforrásoknak köszönhetően a város üzemeltetési költségei
tovább csökkentek.

TURIZMUS

BALATON KLUB

PARTVÉDŐMŰ
A Kvassay sétány partvédőművét korszerűsítettük
a járófelület térkőburkolatot kapott a hullámvédő
kőszórást pótoltuk. Új padokat, szemétgyűjtőket
helyeztünk ki.
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TURIZMUS

MADÁRMEGÁLLÓ
Pályázati forrásból kitisztítottuk a Kemping utcai
régi játszótér területét, ahol BalatonZöldvár–madármegálló néven parkot építettünk.

ELEKTROMOS
TÖLTŐÁLLOMÁS
Balatonföldvár elkötelezett híve a környezetbarát
közlekedésnek. A város arra törekszik, hogy a gépjármű forgalomból eredő környezeti terhelést
folyamatosan csökkentse. Ezért is vezették be
több mint 20 év után újból a fizető parkolást a Balaton parton és a nyári városközpontban, ezzel is
csökkentve az autós forgalmat az érintett település részeken. Ennek a „zöld útnak” egy újabb fontos
állomása a központi parkolóban az elektromos töltőállomás kialakítása.

PARKERDŐ
A SEFAG Zrt. jóvoltából megszépült a Parkerdő,
sétautat alakítottak ki, padokat, tájékoztató táblákat, madárodúkat helyeztek el a 24 hektáros területen.

GÉPJÁRMŰPARK
Az önkormányzat és a városüzemeltetés gépjárműparkját folyamatosan korszerűsítjük, a régi elavult járműveket új, gazdaságos üzemelésű modern változatokra cseréljük. A program részeként
az önkormányzati flotta teljes cseréje mellett a
városüzemeltetés részére új teherautót, két új traktort, korszerű seprő-takarító gépet vásároltunk.
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A település 120 éves alapításának évfordulójára,
2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által adományozott, vissza nem térítendő támogatásból valósítottuk meg a kápolna külső homlokzatának teljes színezését, az épület teljes belső
festését, a lábazati kőburkolat javítását és pótlását, gránit párkányzat felhelyezését, kiépítettük a
teljes csapadékvíz elvezető rendszert, valamint
kijavítottuk a főfalakon található repedéseket.

KATOLIKUS TEMPLOM
A Katolikus Egyháznak nyújtott önkormányzati támogatásokból újrafestették a szentélyt és a sekrestyét,
valamint felújították a padlózat egy részét és rendezték a templom környezetét.

VALLÁS

KÁPOLNA

URNAKÁPOLNA
A Zrínyi utcai régi temetőben urnakápolnát alakítottunk ki.

A kápolna környezetét a Balaton fejlesztési Tanács
pályázatán elnyert támogatásból és az önkormányzat által biztosított összegből szépítettük meg.
A felújítás során a sétányokat térkő burkolattal
láttuk el és a terület teljes közvilágítási rendszerét
is megvalósítottuk. A beruházás részeként új padokat és szemétgyűjtő edényeket helyeztünk ki,
valamint az épület dísz megvilágítását megújítottuk.

KERESZTÚT
Az 1897-ben épített Kápolna udvarán, a Zsolnay
Porcelánmanufaktúrában készült stációk magánszemély kezdeményezésére készültek, egyházközségi
tagok adományaiból. A 14 állomásból álló Keresztút
hiánypótló a település életében. A kivitelezési munkálatokhoz önkormányzatunk is hozzájárult.

TEMETŐ
A temető területét a szomszédos ingatlanok megvásárlásával többszörösére bővítettük, ezáltal biztosítottuk Földvár lakosságának temetkezési lehetőségét a következő évtizedekre. A következő
időszakban tervezzük a Radnóti utca felőli kerítés újjáépítését és ravatalozó épületének teljes felújítását.
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SPORT

VÍZISPORT
A Balatonföldvári Vízisport Egyesület önkormányzatunk támogatásával, új fixüléses 10 evezős
hajót, valamint két sárkányhajót és egy evezős ergométert vásárolt pályázati pénzből. Városunk az
egyesületet a vizisport telep ingyenes használatba
adásával támogatja. Az egyesület szervezésében
minden évben Balatonföldvár ad otthont a Fister
Kupának, a fixüléses tízevezős hajók országos bajnokságának, ahol a földvári sportolók rendszeresen
jó eredményeket érnek el. A vízisport telep a bázisa
az iskolában folyó Suli Sárkány programnak, ahol a
földvári iskolások szintén országos eredményeket
hoznak évről évre. Az evezés mellett a gyerekek a
vitorlázás alapjaival is megismerkedhetnek.

SPORTPÁLYA
Pályázati forrásból elbontottuk a régi, romos
sportöltöző épületét, helyére új közösségi szolgáltató teret létesítettünk.

FOCIPÁLYA
Műfüves labdarúgópályát építettünk, felújítottuk a
sportöltöző épületét, melyben a melegvíz ellátását
napkollektorokkal biztosítjuk. Korszerűsítettük a
futballpályát és szabadtéri sporteszköz parkot
hoztunk létre. A labdarúgó egyesület működését
önkormányzatunk éves szinten támogatja.
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KULTÚRA

BAJOR GIZI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Felújítottuk a teljes épületet, geotermikus energiából üzemeltetett fűtési és hűtési rendszert
kapott a közösségi ház. Teljes külső fali és tetőtéri hőszigetelés épült ki, valamint az összes kültéri
nyílászáró és a tetőburkolat cseréje is megtörtént.
A belső terek burkolatának jelentős része is megújult az épületben.

56-OS EMLÉKMŰ
56-os emlékművet készítettünk. Przudzik József
balatonföldvári festő és szobrászművész alkotása
az Európa-parkban látható.

SZOBOR
Felújítottuk a Motel utcai Széchenyi-szobor
talapzatát és környezetét. A településalapító
gróf Széchényi Imre mellszobrát idén avattuk fel.
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PÉNZÜGY

VÁROSUNKBAN A 2011-2018 KÖZÖTT
MEGVALÓSÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAM:
» takarékos önkormányzati működést
» stabil éves költségvetést
» jelentős fejlesztéseket
» a városi vagyon gyarapodását
eredményezte.

Helyi adóbevételek alakulása 2010-2018 (ezer Ft-ban)
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A város dinamikus Gazdasági Programjának eredményeképpen az Önkormányzat költségvetési helyzete 9
éve folyamatos és állandósult javulást mutat.
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BALATONFÖLDVÁR

JÖVŐJE
2019 - 2024

NEKÜNK BALATONFÖLDVÁR
A LEGFONTOSABB!

KEDVES
BALATONFÖLDVÁRIAK!
Az elmúlt évek eredményei
biztos alapjául szolgálnak
a jövő fejlesztéseinek.

Ezért ebben a kiadványban nem csak az
elmúlt évekre és a mára koncentrálunk, hanem kitekintünk a jövőbe is. Mert van még
feladatunk és vannak terveink is. Mi Önökkel együtt, egy olyan városban szeretnénk
élni, amelynek nem kell mások után cam-

mognia, s amelynek nem kell más települések árnyékában tengődnie. Hiszünk abban,
hogy együtt képesek vagyunk mindezt elérni és egy olyan Balatonföldvárt teremteni, ami büszke a múlt értékeire, de képes
megfelelni a 21. század kihívásainak is.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester
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A SZABADTÉRI SZÍNPAD ÚJJÁÉPÍTÉSÉT

BALATONFÖLDVÁR JÖVŐJE

MI TOVÁBBRA IS A FEJLŐDÉSBEN ÉS TETTEKBEN
HISZÜNK, EZÉRT KIDOLGOZTUK ÉS MEGVALÓSÍTJUK:

SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOKOT
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BALATONFÖLDVÁR JÖVŐJE

KVASSAY SÉTÁNY TURISZTIKAI
ATTRAKCIÓVÁ FEJLESZTÉSÉT

KIKÖTŐ ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR FEJLESZTÉSÉT
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BALATONFÖLDVÁR JÖVŐJE

KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
LÉTESÍTÉSÉT A NYUGATI STRANDNÁL

BÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSÉT

MESEVÁR ÓVODA
SZOLGÁLTATÁSAINAK
FEJLESZTÉSÉT
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BALATONFÖLDVÁR JÖVŐJE

FOLYTATJUK:
AZ ÚT ÉS JÁRDA FELÚJÍTÁSI PROGRAMOT

A FAÜLTETÉSI PROGRAMOT

A BUSZMEGÁLLÓK CSERÉJÉT

JÁTSZÓTEREK FELÚJÍTÁSÁT

FOLYTATJUK:
A VÁROSI SZOCIÁLIS PROGRAMOT
Bevezetjük a 65 éven felüliek évenkénti 10.000
Ft/fős anyagi támogatását, melyet a város saját
bevételeiből (parkolás, strand díjaiból) finanszíroz.

TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTJUK:
»
»
»
»
»
»
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születési és életkezdési támogatást 100.000 Ft gyermekenként
tanévkezdési támogatást 20.000 Ft/tanuló
iskola életre felkészítő támogatást 20.000 Ft/tanuló
szociális étkezés díjmentes házhoz szállítását
szociális tűzifa támogatást
temetési támogatást 30.000 Ft

