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A város dinamikus gazdasági programjának eredmé-
nyeképpen az Önkormányzat költségvetési helyzete 8
éve folyamatos és állandósult javulást mutat.
Az elért pénzügyi eredmények hatására a tavalyi év-
ben lehetõség nyílt a helyi adók csökkentésére:

- Kommunális adó mértéke 2018-ban 20.000.- Ft-
ról 15.000.-Ft/év összegre csökkent

- Idegenforgalmi adó személyenként, vendégéjsza-
kánként 420 Ft-ról 400 Ft-ra változott 2018.01.01.
napjától.

- A magánszálláskiadók elektronikus bevallási kötelezettségének bevezetését 2020-ra halasztottuk.

Az idei évben a képviselõ-testület 2017-ben meghozott határozata értelmében a helyi lakosokat érintõ kom-
munális adó összege 2019.01.01. napjától 10.000.-Ft./év összegre csökken tovább.

A 2018-ban folytatódott az elõzõ évek beruházási hulláma te-
lepülésünkön. Az elnyert pályázatoknak és önerõs fejleszté-
seknek köszönhetõen jelentõs mértékben gyarapodott Bala-
tonföldvár. Összességében a pályázati és a saját forrásból
megvalósult fejlesztések összege meghaladta az 1.1 milliárd
forintot.
Pályázatból:

- Nyugati strand 

- Kulipintyó 

- Emberi Erõforrás Fejlesztési Program,

humán szolgáltatások fejlesztése a térségben

- Városháza: megkezdõdött az épület teljes 

energetikai korszerûsítése és akadálymentesítése 

- kormányablak létesült a városháza épületében 

- Kvassay sétány partvédõmû 

- Szechenyi utca járda 

- Traktor beszerzés 

- elektromos töltõállomás

Saját forrásból:

- Bajcsy-Zs .utca Vak Bottyán rekonstrukció 

parkolók kialakítása, közvilágítás korszerûsítése 

- piac mögötti parkoló felújítása 
- nyilvános illemhely létesítése 
- városi konyha fejlesztése 
- Kápolna, Keresztút kialakítása 

A felsorolt beruházások megvalósítása és a város mûködte-
tése mellett a tavalyi 250 millió forintot meghaladó, várható-
an 350 millió forintos maradvánnyal zárja az önkormányzat
költségvetése a 2018-as évet. Ez az eredmény további jelen-
tõs, önerõs fejlesztéseket tesz lehetõvé 2019-ben. 

REKORD- több mint 300 millió forint maradt a város kasszájában 2018 végén
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Családbarát töltõállomást avattak Balatonföldváron

Nyertes pályázat - Folytatódik a Kvassay sétány partvédõmûvének felújítása

Elkészült a piac mögötti parkoló felújítása

Újabb sikeres pályázatnak köszönhetõen kezdõdhet el
a Kvassay sétány partvédõmû II. ütemének rekonst-
rukciója jövõ tavasszal. A 160 fm hosszú szakasz egyes
részein a burkolat erõsen megbomlott, a víz és a jég
eróziós hatására a kõszórás hiányos. A partvédmû ál-
lapota évrõl évre romlik. A felújítás során a kiüregese-
dett szakaszok kivésése szükséges. A betonba ágyazott
terméskõ berakásával az eredeti állapot helyreállítha-
tó. Az újonnan kialakított védõmû gátolja majd a jég
és a víz hullámzásából eredõ parterózió romboló, ká-
rosító tevékenységét, és hozzájárul a mögötte húzódó
homokos, fövenyes terület kedvezõbb használhatósá-
gához.

2018-ban a Balaton Fejlesztési Tanács 11.148 e Ft-os támogatásával, ugyanennyi önerõ biztosítása mellett a vé-
dõmû észak – keleti íves szakasza már megújult. Most a korábbihoz hasonlóan pályázati és saját forrásból több
mint 20 millió forintból egészen a Fesztivál térig történik meg a helyreállítás.

Összesen 900 négyzetméteren cserélték le a régi töredezett gyephézagos betonelemeket új térkõ burkolatra, 890
négyzetméternyi területen pedig újraaszfaltozták a repedezett útfelületet. A fákat kiemelt szegélyekkel védték meg.
A beruházás, melyet helyi vállalkozó végzett 18.9 millió forintba került és nyári bevételeibõl a Balatonföldvári
Nonprofit Kft. finanszírozta.

Szabadtéri játszótér és más családbarát szolgálta-

tások is várják az úton lévõket Balatonföldváron, a

Balatonszentgyörgyi úton található MOL-töltõál-

lomáson. Az utazók ingyenesen igénybe vehetik az

akadálymentesített gyermek- és családi WC-t, illet-

ve pelenkázót. A MOL és a Magyar Turisztikai Ügy-

nökség partneri együttmûködésével megvalósuló

beruházását egyenlõ arányban, közösen finanszí-

rozták a felek. Az átadó ünnepségen a várost

Holovits Huba polgármester és  Köselingné dr. Ko-

vács Zita jegyzõ képviselték.
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Téli tüzelõ 

www.fejlodobalatonfoldvar.hu

Balatonföldvár Madártávlatból- Légi Panorá-

mafotók Fejlõdõ Városunkról.

Virtuális túrán tekinthetõ meg Balatonföldvár

2011-tõl 2018-ig tartó gazdasági programjá-

nak beruházásai.

Még 2011-ben egyhangú szavazással fogadta

el Balatonföldvár Képviselõ – testülete a város

2018-ig szóló Gazdasági Programját.

Az ütemterv az elõzõ ciklus gazdasági céljait

alapul véve határozta meg a település fejlesz-

tési elképzeléseit. A megvalósult beruházások

mintegy 80%-a turisztikai jellegû volt és Bala-

tonföldvár idegenforgalmi vonzerejének növe-

lését célozta meg.

A nyolc évet átfogó Gazdasági Program fej-

lesztéseit, beruházásait hivatott bemutatni az

a virtuális túra, amely 360 fokos, nagy felbon-

tású panorámafotókat tartalmaz. Az oldalon a

villogó sárga ikonok jelzik a beruházásokat in-

formációkkal, fényképekkel kiegészítve. Bala-

tonföldvár címerére kattintva pedig Holovits

Huba polgármester köszöntõje olvasható.

A virtuális túra a www.fejlodobalatonfoldvar.hu oldalon érhetõ el.

Balatonföldvár Város Önkormány-
zata belügyminisztériumi pályáza-
ton összesen 84 köbméter tûzifa
vásárlásához szükséges vissza nem
térítendõ támogatásban részesült.
A rászoruló családok részére a
Gamesz dolgozói hordták ki a tü-
zelõt.
Az önkormányzat a szociális tûzifa
támogatásra való jogosultság meg-
állapításának szabályait a
17/2016.(XI.10.) önkormányzati
rendeletében állapította meg. Az
önkormányzati rendelet alapján
szociális célú tûzifára az a személy
jogosult:

•akinek háztartásában az együtt é-
lõ személyek egy fõre jutó havi jö-
vedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át (114.000,-Ft-
ot),
•egyedül élõ személy esetében a
450 %-át (128.250 Ft-ot)
-a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona,
•a háztartás fatüzelésre alkalmas
fûtõberendezéssel rendelkezik.
A támogatást egy lakóingatlanra
egy személy igényelheti, függetle-
nül a lakóingatlanban élõ szemé-
lyek és háztartások számától.
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Nyugdíjasokat köszöntötték 

Követve a városi hagyományokat a balatonföldvári
szépkorúakat köszöntötték a karácsonyi ünnepek al-
kalmából a Közösségi Házban. A megjelentek,
Holovits Huba polgármester ünnepi köszöntõjét kö-
vetõen, Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes
mûsorát hallgathatták meg.
Az est hátralévõ részében az invitálást elfogadó bala-
tonföldvári nyugdíjasokat a város vezetõi a közösségi
ház éttermében látták vendégül. Az önkormányzat az
elõzõ évekhez hasonlóan idén is minden balatonföld-
vári 60. életévét betöltött szépkorúnak – háztartáson-
ként - karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik.

Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Balaton-
földvári Üdülõtulajdonosok Egyesülete mély fájda-
lommal tudatja, hogy Bornemissza Károly a Bala-
tonföldvári Üdülõtulajdonosok Egyesületének alapí-
tója életének 88.évében, 2019. január 13-án elhunyt.

Bornemissza Károly 1992-ben alapította meg a Balatonföld-
vári Üdülõtulajdonosok Egyesületét, melyet 2003. júniusáig
lelkiismeretesen vezetett. Kiváló kapcsolatot ápolt az Önkor-
mányzat vezetésével, széles baráti kapcsolata és ismeretsé-
gi köre volt. Nevéhez kapcsolódik, hogy hosszú éveken át
nem volt adóemelés az üdülõtulajdonosoknak. Mint építõ-
mérnök részt vett az M7-es autópálya megépítésében is. 

Balatonföldvár Városa Önkormányzati Elismerõ Emlékérem-
mel jutalmazta munkásságát 1999-ben.

Emlékét kegyelettel megõrizzük.
Bornemissza Károly

1931.-2019.
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Télköszöntõ 

2019 elsõ napján fényes hõsökrõl és sötét szörnyekrõl mesélt Balatonföldvár Város Fúvószenekara

Télköszöntõ Családi Egészség-
és Sportnapot tartottak a Bajor Gi-
zi Közösségi Házban.

A rendezvényen kicsik és nagyok,
szülõk és nagyszülõk tölthettek
együtt egy sportos, vidám szom-
batot. A program célja az volt,
hogy felhívja a figyelmet az
egészséges életmódra, a helyes
táplálkozás és rendszeres sporto-
lás fontosságára. Az egészen ki-
csiket játszóház, arcfestés, kéz-
mûves foglalkozás várta, a na-
gyobb gyermekek és felnõttek a
nordic walking túra, jóga, pilates,
aerobik, spinning és zumba kö-
zül válogathattak.

A rendezvény egy sikeres pályázatnak köszönhetõen valósult meg. Balatonföldvár önkormányzata Tele-
ki, Kereki, Bálványos és Balatonszárszóval közösen nyert el támogatást az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának pályázatán. Településünkön ennek keretében 6 rendezvény valósul meg. (Egészségnap, Anya-
tejes nap, Gyermeknap, Sportnap, Majális, Helyi Közösségek Napja).

Nyolcadik Újévi koncertjét tartotta a balatonföldvári
fúvószenekar, és azt, hogy ez a balatonföldvári kultu-
rális élet fontos eseményévé vált, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy ma már mindenki tudja: a koncer-
ten valamilyen téma körül csoportosultak a mûvek.
„Idén egy olyan ellentétpárra építettük a mûsorunkat,
mint például a Jin és a Jang, a Tûz és a Víz, a Világos-
ság és a Sötétség, amik ugyanúgy nem lehetnek meg
egymás nélkül, mint a mûsor címében szereplõ HÕ-

SÖK és SZÖRNYEK sem.”- mondja Kapus Janó.
Mert hát szörnyetegek nélkül valószínûleg nem lenne
szükségünk hõsökre sem, hiszen õk pont azért válnak
hõssé, hogy megmenthessenek minket a rossztól. Ez
az ellentét végig érezhetõ volt a mûsorban, amit a fé-
nyek változtatásával is jeleztek. A koncert végén a ze-
nekar átalakult szellemírtó csapattá, és hõsies küzde-
lembe kezdtek, melyben a hangszer és a zene volt a
fegyverük a rossz szellemek ellen.
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Születésnapi köszöntés

Babaköszöntés

Isten éltesse Kesztyûs Olivért
és szüleit Kittit és Zoltánt

Papp János bácsit köszöntöttük 90. születésnapja al-
kalmából képviselõ-testületünk legifjabb tagjával Ko-
vács Alexandrával. A Jóisten éltesse sokáig erõben,
egészségben János Bácsi!

Állampolgársági eskütétel a Városházán.
Gratulálunk Zsigmond Elõd Csabának!

A Bajor Gizi Közösségi Házban ünnepélyes keretek
között gyújtották meg az elsõ gyertyát az adventi ko-
szorún. A rendezvény résztvevõit Holovits Huba pol-
gármester köszöntötte, az ünnepségen mûsort adtak
a Ránki György Zeneiskola növendékei és pedagógu-
sai. Az egybegyûltekkel Ficsor Gábor Andor reformá-
tus lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK VÁROSUNKBAN”
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A balatonföldvári Mesevár

Óvoda gyermekei adták az

ünnepi mûsort advent második

vasárnapján a Bajor Gizi

Közösségi Házban. Az

egybegyûltekkel Sajni Balázs

plébános osztotta meg

gondolatait. Az egész napos

Mézünnepen adventi vásárral,

mézeskalács díszítéssel ,

mézlovagok avatásával,

elõadásokkal várták az

érdeklõdõket.

(fotó:Gyõrffy Árpád)
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Advent harmadik vasárnapján  Lampért Gábor evangélikus lelkész osztotta meg ünnepi gondo-
latait. Mûsorral a Széchényi Imre Általános Iskola diákjai készültek.

A résztvevõknek mézeskaláccsal, forralt borral és meleg teával kedveskedtek a szervezõk.
A kézmûves mûhelyben  karácsonyi képeslapokat lehet készíteni.

A város adventi koszorúján a negyedik gyertyát
Sajni Balázs plébános gyújtotta meg.

Mûsorral a Kolping Kórus és a hittanosok készültek. 
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A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Polgármesteri Hivatal 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.
Felelõs: Holovits Huba polgármester

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.
Szedés és nyomda: Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40. Tel/fax: 06 84/340-022 E-ail:nyomda@supraktv.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2019. január 8.

Elindult az idei eSZJA rendszer 

Már minden aktuális bevallási információ elérhetõ a NAV honlapján, sõt, akik teljes egészében maguk ké-
szítik bevallásukat, már hozzáférhetnek a 18SZJA webes kitöltõ programhoz.

2019. január 7-étõl elérhetõ a 18SZJA jelû személyijövedelemadó-bevallási felület. Azok, akik maguk készí-
tik el bevallásukat, már használhatják a webes kitöltõ programot is, ami a www.magyarorszag.hu kormány-
zati portálon, valamint a NAV eSZJA oldalán (https://eszja.nav.gov.hu) érhetõ el. Az elkészített bevallások
kényelmesen, elektronikusan beküldhetõk az Ügyfélkapun át. A bevallást beküldõ adózók nagy része ezt a
megoldást választotta tavaly. A NAV felület természetesen akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha va-
laki nem az Ügyfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthetõ az Általános Nyom-
tatványkitöltõ Programmal (ÁNYK), és akár papíron is. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási
nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV eSZJA oldaláról, illetve beszerezhetõ a NAV bár-
mely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküld-
hetik postán bevallásukat. 

A NAV ebben az évben még több adózónak, a magánszemélyeken túl már az egyéni vállalkozóknak is készít
adóbevallási tervezetet a mezõgazdasági õstermelõkhöz és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyekhez ha-
sonlóan. Nekik azonban az adott tevékenységbõl származó jövedelemmel, illetve az adóhatósági nyilvántar-
tásokban nem szereplõ adatokkal ki kell egészíteniük a tervezetet a beküldés elõtt. Az szja-bevallási és befi-
zetési határidõ egységesen, valamennyi adózóra vonatkozóan 2019. május 20.

Saját adóbevallási tervezetét március 15-tõl bárki megnézheti az Ügyfélkapun keresztül a www.nav.gov.hu-
ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhetõ eSZJA oldalon. Aki nem használ Ügyfélkaput, március 18-ig
többféle módon  is,  adóazonosító  jele  és  születési  dátuma  megadásával  kérheti  a  tervezet  postázását:
SMS-ben 
(06-30/344-4304), a NAV honlapján elérhetõ web ûrlapon, levélben, formanyomtatványon (BEVTERVK),
telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon (SMS-ben ezt a formát kell alkalmazni:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn).

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektroni-
kusan és papíron is.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Honlap:http://nav.gov.hu Video FTP server: https://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is!  https://www.facebook.com.NAVprofil
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BAJNOK RALLYSOK

NYITOK TANULÁSI KÖZPONT

BALATONFÖLDVÁRON

INGYENES nyelvi (Angol, Német, Orosz) valamint Informati-

kai képzések indulnak felnõtteknek(18 és 64 év között).

A képzés helyszíne Balatonföldvár, Petõfi S. u. 9.

Kulipintyó épülete.

A képzéseken való részvétel teljesen INGYENES!

Jelentkezni  személyesen hétfõtõl péntekig 8:00 - 16:30 óra

között, vagy a bozane.emese@nyitok.hu e-mail címen le-

het.

Angol haladó 20 óra - Hétfõ-péntek 16:30-18:00

Német alap 20 óra- Hétfõ 18:15-19:45, kedd 16:30-18:00

Informatika 30 óra (szövegszerkesztés a gyakorlatban)

Hétfõ 08:00-10:30, Péntek 08:00-10:30

Balatonföldvári Kormányablak
ügyfélfogadás szünetelése

A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási
Hivatal Balatonföldvári Kormányablakában az
ügyfélfogadás az épület fûtés korszerûsítése mi-
att 2018. december 10-tõl (hétfõ) a munkálatok
befejezéséig szünetel.

A korszerûsítés ideje alatt a Kormányablakban
ügyeleti tevékenységet - ügyfelek tájékoztatását
– látunk el, illetve az elkészült okmányok vehe-
tõk át hétfõtõl - csütörtökig 8.00-16.00 óráig,

péntekenként: 8.00-14.00 óráig.

Az ügyfélfogadás szünetelésének idõtartama alatt
a legközelebbi Kormányablak: Siófoki Járási Hi-
vatal Kormányablaka,(Siófok, Fõ tér 1.) ahová
ügyintézés céljából fordulni lehet.

Megértésüket köszönjük!

Idén a Siklósi Autó Motor Sport Egyesület keretein
belül rendezett amatõr Rallye bajnokságban 7 ver-
senyen vett részt a Kiss Péter Pár Zsolt amatõr ral-
lypáros, ebbõl három elsõ, három második,egyszer
harmadik helyen végeztek. Ezeknek a helyezések-
nek köszönhetõen összpontszámok alapján gyõze-
lemmel zárták az évet.

Változatos és minden alkalommal más pályákon
versenyeztek, izgalmas és 10-ed másodpercekre
menõ küzdelmeket tudhatnak maguk mögött. Sze-
rencsére minden futamot be tudtak fejezni és sike-
rült dobogós helyen végezni.
Ehhez kellett egy szinte mindig tökéletesen mûkö-
dõ autó, amit az „M-Special“  csapatának köszön-
hettek.

„Teljesen elégedett vagyok a kis-
autó jól szerepelt, nagyobb gond
nélkül végigcsinálta velünk az
évet és egyszer sem hagyott min-
ket cserben-”mondta Kiss Péter

„Év végén indultunk vele egy hor-
vátországi versenyen, ezzel jutal-
maztuk magunkat és az autót
ahol méltón búcsúztunk tõle. Le-
nyugdíjaztuk,elköszöntünk,de
hogy egy barátomat idézzem :“
majd mint fõnixmadár poraiból új-
raéled.“Mindenkinek nagyon kö-
szönöm az egész éves kitartó
szurkolást és a támogatóknak a
segítséget. Külön köszönet Bala-
tonföldvár Önkormányzatának az
egész éves támogatásért.”
Az idei szezonnak már egy új au-
tóval vág neki a 

Kiss Péter – Pár Zsolt rallypáros.


