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MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST- NEM TÖRTÉNT HIVATALI VISSZAÉLÉS AZ

ÖNKORMÁNYZATNÁL

A kikötõ elõtti területen lévõ üzlet tulaj-
donosok és üzletben érintettek 2019. de-
cemberében feljelentést tettek, mert ál-
láspontjuk szerint Balatonföldvár Önkor-
mányzat részérõl ismeretlen tettes hiva-
tali helyzetével visszaélve, jogosulatlanul
kezdeményezte az üzletek kisajátítását.
Mint arról korábban hírt adtunk ezt kö-
vetõen a rendõrség az önkormányzati hi-
vatalban iratokat foglalt le. A nyomozás
eredményeként a rendõrség az eljárást
bûncselekmény hiányában megszüntet-
te. A feljelentõk a megszüntetõ határozat
ellen panaszt tettek, azonban a panaszt
elutasították, így a döntés 2020. június

29. napján jogerõssé vált. A lefoglalt ira-
tokat a hivatal részére visszaadták.

Mint ismeretes, 2017. március 10-én vásárolta
meg Balatonföldvár Város Önkormányzata a
Balatoni Hajózási Zrt-tõl a balatonföldvári 20
hrsz-ú,2230 m2 nagyságú, kikötõ bejárat elõtti
ingatlant 8.000.000.- Ft + Áfa vételárért.

A területen az önkormányzat a nyári városköz-
pont megvalósítása érdekében közparkot, kö-
zösségi teret kíván létrehozni és ezzel együtt a
balatonföldvári kikötõ fejlesztését biztosító be-
ruházás alapfeltételét, a közút kapcsolatot kí-
vánja megteremteni.

A kikötõi büfésor vállalkozói az önkormányzat
és a BAHART Zrt. között létrejött adásvételi
szerzõdés érvénytelenségének megállapítása
iránt indítottak pert, szerintük ugyanis az ön-
kormányzat nem jogszerûen szerezte meg a ki-
kötõ elõtti területet. A most meghozott elsõ-
fokú bírósági ítélet azonban egyértelmûen
megállapította, hogy az önkormányzat jogsze-
rûen szerezte meg a 20-as helyrajzi számú in-

gatlant és a bíróság valamennyi benyújtott ke-
resetre elutasító ítéletet hozott.

A kikötõi üzletsor tulajdonosai 3 éve próbálják
elhitetni, hogy az önkormányzat nem jogszerû-
en szerezte meg az ingatlant, valamint próbál-
ják magántulajdonba venni a 120 éve közpark-
ként funkcionáló területet, ezért folynak a pe-
rek, melyek rendre az önkormányzat álláspont-
ját igazolják.
A mostani ítélet várhatóan felgyorsítja az eljárá-
sokat.

KEDVEZÕ ÍTÉLET - A MÁSODIK PERT IS ELVESZTETTE ELSÕ FOKON A
KIKÖTÕI BÜFÉSOR AZ ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN
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Megszüntették a nyomozást a kikötõ elõtti
területtel kapcsolatban. Mi a véleménye er-
rõl?

Meglepett volna, ha másképp történik. A
terület megvásárlásával a város vagyonát nö-
veltük közérdekû területfejlesztés céljából.
Elmarasztalni az önkormányzati szektorban a
közvagyon  csökkentése, elherdálása esetén
szoktak. Ami mindenképpen tanulságos és hí-
ven tükrözi a mai médiaviszonyokat, hogy a
nyomozás megindításáról minden ellenzéki
médium tudósított országosan, helyben is, az
eljárás megszüntetésérõl viszont „elfelejtet-
ték” tájékoztatni az olvasóikat.

Apropó, ha már az újságnál tartunk. Ön is
találkozott olyanországos sajtótermékkel,
amiben az egyik helyi egyesület havi lapja
volt belecsempészve?

Egy barátom hívott fel telefonon, hogy a
központi parkoló egyik üzletében országos
napilap( Magyar Nemzet) vásárlása után otthon szembesült vele, hogy a helyi ellenzék
agitációs kiadványát rejtették el az újságban. Rosszemlékû korszakot idézõ módszer ez vé-
leményem szerint.  Annak idején az  illegális földalatti mozgalmak terjesztették ilyen mód-
szerrel a röpirataikat, aztán meg emlékszünk jött a kommunista diktatúra. Amúgy, havi lap-
nak nevezni barokkos túlzás lenne a terméket, maradjunk inkább - a sejthetõ honnan fi-
nanszírozott- propaganda kiadvány kifejezésnél.

Közeleg az iskola kezdés. Várhatnak támogatást az iskolások, óvodások, mint ahogy azt a
korábbi években megszokták?

A korona vírus elleni védekezés és a járvány okozta gazdasági helyzet az ország  minden
önkormányzatánál átalakította a megszokott pénzügyi körülményeket. Ennek ellenére a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy ezt az általunk 2012-ben bevezetett támogatási formát a
jelenlegi körülmények között is biztosítja a földvári gyermeket nevelõ családok részére.

Azt hallani, hogy az idei lomtalanítás a koronavírus áldozata lett.

A tavaszra tervezett éves lomtalanítást valóban a járványhelyzet miatt lemondtuk. Nem sze-

rettük volna, hogy a kijárási korlátozások idõszakában városunk átjáró házzá változzon.

Folynak az egyeztetések a szolgáltatóval annak érdekében, hogy egy késõbbi idõpontban

még az idei év során pótoljuk a lomtalanítást.

POLGÁRMESTER VÁLASZOL…
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TÖBB MINT 200 MILLIÓ FORINTOT NYERTEK FELÚJÍTÁSRA A BALATONFÖLDVÁRI
MAGÁNSZÁLLÁSADÓK 

2020. július 15-én zárult a

magánszálláshelyek és

egyéb szálláshelyek számá-

ra a 60 milliárd forintos ke-

retösszeggel kiírt pályázat,

amelybõl 80 balatonföldvári

szálláshely összesen

226700000 millió összegû

támogatásban részesült. 

Az igényelt támogatás teljes

összege elõleg formájában

legkésõbb augusztus 31-ig

megérkezik a pályázat so-

rán megadott bankszámla-

számra.

A pályázatban vállalt fejlesz-

téseket a szálláshelyeknek

2020. december 31. napjáig

be kell fejeznie. Az iroda

munkatársai a pályázatok el-

készítésében aktívan részt

vettek, balatonföldvári szál-

láshelyek esetében 66 milli-

ós, térségi magánszálláshe-

lyek esetében pedig 65 milli-

ós támogatáshoz segítették

a szálláshelyeket.

A nyerteseknek ezúton gra-

tulálunk és sikeres megvaló-

sítást kívánunk! 

(Forrás:Balatonföldvári Kis-

térségi Turisztikai Egyesület)
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Negyvenhat év közszolgálatban
eltöltött idõ után nyugdíjba vonul
dr. Kiss Pál. 
A siófoki járási hivatalvezetõt kol-
légái búcsúztatták.

Dr. Neszményi Zsolt kormány-
megbízott személyesen köszönte
meg a siófoki járási hivatalvezetõ
munkáját, aki 46 év közszolgálat-
ban eltöltött idõ után nyugdíjba
vonul.

Dr. Kiss Pál hivatalvezetõ nyugdíj-
ba vonulása alkalmából, az iránta
érzett tiszteletbõl, és kiemelkedõ
szakmai pályája elismeréseként a Somogy Megyei
Kormányhivatal kollégái búcsúztatót szerveztek
Siófokon.
Pályája:Dr. Kiss Pál jogi diplomáját 1987-ben a pé-
csi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam -és
Jogtudományi Karán szerezte meg, jogi szakvizs-
gát 1990-ben tett. Közigazgatási pályáját 1974.
szeptember 1-jén kezdte a Balatonföldvári Községi
Tanács mûszaki elõadójaként. Ezt követõen végig-

járta a ranglétrát, csaknem minden területen dolgo-
zott:

1976-78 között a Siófoki Járási Hivatal igazgatási
gyakornoka,
1978-80 -ig a Balatonszárszói Nagyközségi Közös
Tanács igazgatási fõelõadója,
1980-84 között Törökkoppány Községi Tanács vb-
titkára volt.

Sikeres volt a második közbeszerzési eljárás, így megkezdõdhetett a város eddigi történetének legna-
gyobb pályázati forrásból elnyert beruházása. A kivitelezéshez hiányzó fedezet (ami az elnyert pályázati
pénz és a tényleges megvalósítás összegének a különbsége) a városi költségvetésben ugyan rendelke-
zésre áll, de Balatonföldvár ennek átvállalásában kormányzati segítséget remél. A Zöld Város elnevezé-
sû projektcsomag keretében megvalósul a Szabadtéri Színpad teljes újjáépítése, funkcióbõvítése vala-
mint a környezetének a felújítása.

MEGKEZDÕDÖTT A SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA

KÖZEL FÉL ÉVSZÁZAD A KÖZSZOLGÁLATÉRT
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1984-90 között a Balatonföldvári Nagyközségi Kö-
zös Tanács vb titkára,
1990-tõl balatonföldvári Nagyközségi Önkormány-
zat Jegyzõje,
1991-tõl a Balatonföldvári Körjegyzõjég Körjegyzõ-
je,
1997-tõl körzetközponti jegyzõ, melyet 2003-tól
címzetes fõjegyzõként látott el.
2017. november 1-tõl Siófoki Járási Hivatal hivatal-
vezetõje.

Munkája során a jogszabályokban meghatározott
feladatok jogszerû, szakszerû és eredményes ellá-
tása mellett fontosnak tartotta a hatékony együtt-
mûködést, és jó kapcsolat fenntartását a képviselõ-
testületekkel, polgármesterekkel, intézményekkel.
Járási hivatalvezetõként rengeteg szervezõi felada-
tot látott el, töretlen lelkesedéssel vette az akadá-
lyokat. Munkáját mindenkor szolgálatnak tekintette.
Mindig hivatalnokhoz méltó fegyelmezettséggel,
lelkiismeretesen állt helyt, és a közel fél évszázad
alatt minden körülmény közt ember tudott maradni.
Bármilyen területen is dolgozott, azt maximális
szakmai színvonalon látta el, a rá jellemzõ megfon-
toltsággal.
Munkatársaitól is precíz, szabályos munkavégzést
várt el, ugyanakkor ajtaja mindig nyitva állt kollegái
elõtt, akik nemcsak gondjaikkal, hanem szakterü-
letükön szerzett tapasztalataikkal, javaslataikkal is
felkereshették. Humánus, barátságos és segítõ-
kész viselkedésével, demokratikus vezetõi stílusá-
val tekintélyt és tiszteletet vívott ki munkatársai kö-
rében.
A felsoroltakon túl számos szakmai rendezvényen,
konferencián vett részt elõadóként, rendszeresen
publikált szakmai cikkeket is, többek között az egy-
ablakos ügyintézés, a kistérségi igazgatás, a birtok-
védelem, valamint az idegenforgalmi adó témák-
ban.
A hivatalvezetõ 46 évet töltött el a közigazgatásban.
Változó feladatokkal, megújuló kihívásokkal és
számtalan nehézséggel kellett megküzdenie, mely-
be mindig tudott jókedvû optimizmust és humort
csempészni.

Szakmai munkájának elismeréseként:

2001-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársa-
sági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést,
2002-ben Balatonföldvár Város Önkormányzata
„Pro Urbe - Balatonföldvárért” kitüntetést,
2007-ben a Somogy Megyei Önkormányzat So-
mogy Polgáraiért díjat adományozott számára.
2017-ben a közigazgatás fejlesztése és korszerûsí-
tése érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenysége,

szakmai közéleti munkája alapján Deák Ferenc jo-
gász Díjjal tüntették ki.
2018-ban Bálványos - Szólád -Szántód települések
díszpolgári címet adományoztak számára,
2019-ben a közszolgálatban töltött 45 év alatt nyúj-
tott színvonalas szakmai munkájáért a Somogy Me-
gyei Kormányhivataltól Szent László emlékplakett-
ben részesült.

Személye, munkássága, a kollégái iránt tanúsított
embersége, türelme példa értékû lehet mindazok
számára, akik munkájukat hivatásnak, munkahe-
lyüket megõrzendõ értéknek tekintik.
(forrás:Somogy Megyei Kormányhivatal)

Boldog, élményekben gazdag, kiváló egészségnek
örvendõ nyugdíjas éveket kívánunk!

GYÁSZ

Elhunyt Tóth János egykori tanácselnök.

Tóth János (1935-2020)
1968-tól 1990- ig

VB elnökként, majd tanácselnökként irányítot-
ta Balatonföldvárt.

Munkásságához jelentõs fejlesztések kapcso-
lódnak, mint például a szilárd burkolatú út,

csatornahálózat fejlesztése, infrastruktúra ki-
építése, szállodák építése.

Tóth Jánost az önkormányzat saját halottjának
tekinti, emlékét megõrizzük!
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Kedves Vendégeink!

A Petõfi utca, ahol most éppen vagyunk, volt Ba
latonföldvár elsõ utcája, Imre utca néven, a tele-
pülés alapító gr. Széchényi Imre iránti tisztelet-
bõl. 1896-ra, amikor Balatonföldvár Fürdõtele-
pet átadták a nagyközönségnek, már 7 villát épít-
tetett itt a Széchényi család, köztük a Kulipintyót
is.

A „Kulipintyó Villa” Balatonföldvár egyik
emblematikus épülete, mely a
településalapító Széchényi Imre
öccsének, Széchényi Viktornak,
az egykori Földvárpuszta tulaj-
donosának villája volt, ahol fia a
híres író és Afrika-vadász Szé-
chényi Zsigmond (1898-1967)
gyermekkorában sok idõt töl-
tött.
Balatonföldvár az arisztokrácia
közkedvelt üdülõhelye lett a
múlt század elejére. A „Kulipin-
tyó” Villa kiállításán ezt a miliõt
szerettük volna bemutatni. 3 szobát rendeztünk
be, egy férfi, egy nõi és egy gyerekszobát, ahol
megmutatjuk a Széchenyi család nyarainak vilá-
gát. 

Régészeti kiállítás - Szulok Károly helyi amatõr
régész gyûjteménye - „Menjünk vissza a múlt-
ba!“
A régészeti kiállítás legtöbb lelete a középkorból
származik, de találhatunk köztük az õskorból, a
római korból és a honfoglalás idejébõl is tárgya-
kat.
Az itt látható leleteket a Petõfi utca végén, a Ká-
polna mellett ma is látható földsáncon, a kelta-
kori földvár maradványaiban és a környéken ta-
lálta a helyi amatõr régész. 

A kisebb teremben Földvári hangulatok - hely-
történeti kiállítás - „A Balaton királynõje“
címmel. Itt képeslapokon és tablókon mutatjuk
be Balatonföldvár történetét.

A vetítõtermünkben Széchenyi Zsigmond életé-
rõl láthatnak egy 45 perces filmet.

Szép idõtöltést kívánunk!
Balatonföldvár Város Önkormányzata

KULIPINTYÓ
VILLA

Balatonföldvár, Petôfi S. u. 9.

Tel.: 20 / 249 2273

NYITVATARTÁS

HÉTFÕ: ZÁRVA

KEDD: 8.00 óra – 11.30 óra

12.30 óra– 17.00 óra

SZERDA: 8.00 óra – 11.30 óra

12.30 óra– 17.00 óra

CSÜTÖRTÖK: 8.00 óra – 11.30 óra

12.30 óra– 17.00 óra

PÉNTEK: ZÁRVA

SZOMBAT: 10.00 óra – 18.00 óra

VASÁRNAP: 10.00 óra – 18.00 óra
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TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL! KÖSZÖNTÉS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(továbbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében 
vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítésé-
hez és az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos enge-
délyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgaz-
dálkodási hatósági jogkörrel rendelkezõ jegyzõ, il-
letve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkezõ
fõvárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a további-
akban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa)
pontja alapján a jegyzõ engedélye szükséges az
olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védel-
mérõl szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kije-
lölés alatt álló, illetve elõzetesen lehatárolt belsõ,
külsõ és hidrogeológiai védõidom, védõterület, va-
lamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybe-
vétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szûrésû
vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az enge-
dély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennma-
radási és üzemeltetési engedélyezése során mente-
sül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítõ vagy üzemeltetõ, aki az egyes törvényeknek
a polgárok biztonságát erõsítõ módosításáról szóló
2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelõzõen engedély
nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vagy üze-
meltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesít-
ményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési el-
járást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási enge-
délyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi
elõírásoknak megfelelõ kérelem nyomtatvány meg-
található és letölthetõ www.balatonfoldvar.hu hon-
lapon, a letölthetõ dokumentumok/kérelmek cím-
szó alatt.
Balatonföldvár, 2020. július 23.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

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.

Szedés és nyomda:Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.

Tel/fax: 06 84/340-022, E-mail:nyomda@supraktv.hu

Városunk 90 éves lakóit köszöntötte
Holovits Huba polgármester. Isten éltesse

Kövesdy Gyulánét és Ingár Józsefet!
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