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IDÕSBARÁT ÖNKORMÁNYZATI DÍJÁTADÓ
Idõsbarát Önkormányzati díjat nyert városunk.
Az elismerést eddig összesen 110 település
kapta meg. 2020-ban 70-en pályáztak, melybõl 12 önkormányzat nyert, köztük Balatonföldvár is. 17. alkalommal kiírt pályázatra
olyan önkormányzatok jelentkeztek, amelyek
célzott segítséget adnak, és programokat
szerveznek idõseknek. A díj másfél millió forint
pénzjutalommal is jár. Az elismerésrõl még tavaly októberben Novák Katalin miniszter levél-

ben értesítette Holovits Huba polgármestert. A
díjakat Zsigó Róbert, a családokért felelõs tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára,
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és Beneda Attila családpolitikáért felelõs helyettes államtitkár adták át
az Emberi Erõforrások Minisztériumában. A
koronavírus-járvány miatt a budapesti ünnepséget két részletben tartották meg idén.
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...
2021-et írunk. Tombol a világjárvány, a védekezés mellett lesz
energia és fõleg pénz az idei évben a fejlesztésekre?
Várhatóan ebben az esztendõben mindnyájunk, így az önkormányzat
életét is megnehezíti a COVID és gazdasági hatásai. Ennek ellenére
annyi különbség mindenképpen lesz az elõzõ évhez képest, hogy
míg tavaly egyértelmûen magát a válsághelyzetet kellett, idén a válsághelyzetbõl való kilábalást szükséges menedzselnünk. Újból fejlõdési pályára kell állítani a várost. Ezért számos olyan beruházást, pályázatot fogunk megvalósítani, amit az elõzõ esztendõk során készítettünk elõ.
Nézzük ezeket sorjában:
Az óvoda két Magyar Falus pályázatot nyert el a tavalyi esztendõben.
Az egyikbõl az óvoda tetõszerkezete, a másikból pedig a tornaszoba
fog teljes mértékben megújulni, továbbá szintén pályázati forrásból
sportpályát is kialakítunk az óvoda udvarán. Még mindig az óvodánál maradva a tavalyi évben már beszámoltunk róla, hogy 230 millió forintot nyertünk bölcsõdére, ez 100%-os támogatást jelent. Februárban
kiírjuk a közbeszerzést, ahol kiválasztjuk a kivitelezõt, ha ez megvan, akkor kezdõdhet a bölcsõdénk építése is. Tovább folytatódik a két strandunk szépítése. Mind a két fürdõhelynek a korszerûsítésére 30 millió forintot nyertünk. Ne feledkezzünk el a város eddigi történetének legnagyobb pályázati beruházásáról
sem. A Zöld város program keretében a szabadtéri színpad építése, felújítása szintén folytatódik ebben
az évben.
Az uniós és hazai pályázati források mellett lesz lehetõség saját erõs beruházásokra is? Hiszen tavaly a városi beruházásokra (út-és járdafelújítás, buszmegállók cseréje) szánt pénzt a járvány elleni védekezésre kellett átcsoportosítani.
Köszönhetõen a tavalyi év gazdálkodásának, idén nagyobb lesz a mozgásterünk ezen a területen. Mindenképpen szeretnénk, hogy a Szivattyú parkra elnyert Balaton Fejlesztési Tanács által társfinanszírozott
pályázat megvalósulna, tehát május végére ott egy öntözõrendszerrel ellátott rendes gyepszõnyeggel,
megújult növényzettel, zöld felülettel, közösségi térrel bõvülne Balatonföldvár. A tavalyi évbõl áthúzódik
a közterület figyelõ kamerarendszernek a kiépítése, ez 10 millió forintba kerül majd. Szeretnénk az út és
járdafelújításokat is tovább folytatni. Ezek azok a fejlesztések, amelyek úgy gondolom, hogy egy ilyen idõszakban a város méretéhez képest is jelentõsnek nevezhetõk.
Mi a helyzet az e-kikötõvel?
Régen a 10 millió futball szakértõ országa voltunk, napjainkban a 10 millió turisztikai és Balaton szakértõ
hazája lettünk. Az e-kikötõvel kapcsolatban több valótlan állítás, sok csúsztatás, csacskaság látott napvilágot különbözõ internetes felületeken, de nyomtatott formában is olvasni lehetett ilyeneket. Úgy gondoljuk, hogy ez a beruházás egyértelmûen a COVID világjárvány utáni gazdasági újjáéledés motorja lesz Balatonföldváron. Turisztikai attrakciót teremt, munkahelyeket hoz létre, adóbevételt (iparûzési, idegenforgalmi) generál, magával vonzza a fizetõképes vásárlóerõ növekedését, az ingatlanpiac fellendülését. Az eddig elhanyagolt nyugati városrész, az ott lévõ többi magánberuházással együtt bekapcsolódik a város
vérkeringésébe. Komplex városfejlesztési cél, ezért mindenképpen létszükséglet, hogy megvalósuljon
Balatonföldváron.
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A „csacskaságokra”egyértelmû választ ad a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Fõosztályának határozata, valamint az a több száz oldalas tanulmány is,
amit a beruházó készíttetett, így van?
Igen. A határozat szerint elõzetes környezetvédelmi engedélyt kapott az e-kikötõ. Az összes eddig felvetett kérdésre és aggályra megnyugtató, szakemberek és szakhatóság által megfogalmazott válaszokat
kaptunk. A beruházással kapcsolatban leggyakrabban emlegetett eliszaposodás kérdését részletesen
tárgyalta az elõkészítõ tanulmány, a keletkezõ szennyvíztöbblet, a parkolóhelyek kérdését, a strandolók
víz és parthasználatát úgyszintén. Vizsgálták a mederviszonyokat az áramlási viszonyokat, a teljes élõvilágot és így hozták meg ezt a döntést a szakemberek.
Lehet politikai kampány eszköze a kikötõ körüli hisztéria keltés?
Úgy gondolom, hogy egyértelmûen politikai célokat szolgál az a hadjárat, ami másfél éve az önkormányzatunkkal szemben zajlik. Ennek egy állomása az e-kikötõ elleni hergelés. Azért is álságos és visszás az
e-kikötõvel szembeni támadás mert ez a városban 15 éve napirenden lévõ kérdés, minden képviselõ testület fejlesztési programjában szerepelt a terv. Az elõzõ városvezetõ két önkormányzati cikluson keresztül próbálta megvalósítani az elképzelést. Ráadásul úgy, hogy az akkori tervekben egy jóval nagyobb, parti létesítmény -1200 négyzetméteren egy két és fél szintes apartmanház- is volt a strandra tervezve. Most egy jóval kisebb 300 négyzetméteres földszintes épület fog elkészülni.
Változnak az idõk, változnak a vélemények…
Nézze. Olyan emberek hallatják leghangosabban a hangjukat ebben a kérdésben /is/, akik egyrészt véleményem szerint megfelelõ szakértelemmel nem rendelkeznek a témában. Másrészt Földváron nagyítóval sem igen találni olyan kézzel fogható eredményt, ami az õ városépítõ vagy fejlesztõ munkásságukhoz lenne köthetõ. Szívesen folytatnék szakmai vagy akár politikai vitát olyanokkal, akik már bizonyítottak abban a kérdésben, hogy Balatonföldvár iránt elkötelezettek és bármilyen eredményt le tudtak tenni
a település asztalára az elmúlt évek vagy akár évtizedek során. Véleményem szerint az eredmények és
átfogó településfejlesztési elképzelések hiányát az országos politikai viszonyok földvári közéletébe történõ átemelésével kompenzálja a helyi ellenzék. Talán erre mondják: mindenki abból él, amibõl tud. Ja és
valószínûsíthetõen a pénzt is erre kapják…
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ELÕZETES KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYT KAPOTT AZ E-KIKÖTÕ
Mint ismeretes a Balatoni elektromoshajó-kikötõ létesítésére meghirdetett Kisfaludy Pályázaton a
balatonföldvári BALABO Kft projektje támogatást nyert el. A Nyugati Strandon tervezett kikötõ fejlesztés megvalósítása érdekében Balatonföldvár Város Önkormányzata a helyi vállalkozóval Építési Koncessziós Szerzõdést kötött, melynek értelmében a Kft E-kikötõ mólószár csatlakozást, valamint parti
kiszolgáló épületet alakít ki úgy, hogy a felépítmény az önkormányzat tulajdonába kerül és a vállalkozó annak 15 éves hasznosítására lesz jogosult.

A Nyugati strand és a Kvassay-sétány csatlakozásához tervezett, 175 férõhelyes, 2,31 ha-os korszerû, elektromos meghajtású és vitorlás kishajók befogadására alkalmas kikötõben végezni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szabályai szerint elõzetes vizsgálat köteles, ezért a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya elõtt eljárás indult,
melynek eredményeként a beruházó elõzetes környezetvédelmi engedélyt kapott az e-kikötõ építéséhez.
A határozat értelmében a tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhetõ jelentõs
környezeti hatás, a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött. A
tervezett tevékenység megkezdése elõtt a tervezett kikötõ létesítés vízjogi létesítési engedélyét szükséges beszerezni, a munkálatokat csak a véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában lehet
megkezdeni.
A beruházáshoz hozzájáruló, 18 oldalas határozat részletes ismertetésébe nem kívánunk bocsátkozni,
az
a
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
honlapján
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/veszprem-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-ve-09-kft-70-8-21-2021-sz-hirdetmenye), valamint Balatonföldvár város honlapján (https://www.balatonfoldvar.hu/hu/hirdetmenyek) teljes terjedelmében tanulmányozható.
Szeretnénk azonban kiemelni azt, hogy a város vezetése számára megnyugtató, hogy az eljárás során egy, a település életével, mindennapjaival foglalkozó magát civilnek nevezõ szervezet, valamint
egy társasház észrevételeket nyújtott be, melyeket a kormányhivatal a határozathozatala során figye-
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lembe vett. A nyilvánosság döntéshozatalban való, ily módon történõ részvétele egyrészt azért kiemelten fontos, hiszen ennek eredményeként mindenki, akinek kétségei, aggályai merültek fel, végleges, megnyugtató választ kaphatott, másrészt késõbb nem hivatkozhat arra, hogy véleménye, észrevételei nem kerültek meghallgatásra! Ahogyan azt a Polgármester válaszol rovatban is említettük
az építõ jellegû szakmai vitára szerintünk is nagy szükség lenne!
A közvéleményt leginkább foglalkoztató, a beruházást követõ esetleges elhínárosodás, feliszapolódás kérdésével a beruházó szakemberi által összeállított több száz oldalas tanulmány már részletesen foglalkozott, mindemellett azonban a határozat értelmében a késõbbi, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során kiadandó határozat alapfeltétele a mederhasználati vízilétesítmény (kikötõ) vonatkozásában áramlástani modell bemutatása - kismintakísérlettel és áramlási viszonyok
vizsgálatával – a meder esetleges elhínárosodása, feliszapolódásának
megállapítására
vagy esetleg ennek megakadályozására.
Az áramlástani modell bemutatásának elõírása, majd annak a
késõbbi eljárásban történõ teljesítése azért is üdvözülendõ,
mert így ezen sokak számára
aggodalomra okot adó kérdés
is hozzáértõ szakemberek által
kerül majd ismételten megválaszolásra, illetve értékelésre.
Bízunk benne, hogy a hatósági
vizsgálatok eredményes, mindenki számára megnyugtató lezajlása után mihamarabb megkezdõdhet a fejlesztés, mely
nagymértékben hozzájárulhat a
balatoni turizmus és ezen belül
Balatonföldvár járvány utáni
gazdasági életének fellendüléséhez.
Meggyõzõdésünk, hogy a tervezett beruházás valódi turisztikai
attrakció lesz, amely az önkormányzatnak iparûzési és idegenforgalmi adóbevételt jelent
majd, magával vonzza a fizetõképes vásárlóerõ növekedését,
az ingatlanpiac fellendülését,
ezzel egyidejûleg pedig új munkahelyek teremtését és globális
városfejlesztést.
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BARÁTI BESZÉLGETÉS A „BOLDOG BÉKEIDÕK NYARAIRÓL”
Boross Péter egykori belügyminiszter-miniszterelnöknél tett látogatást Dr. Szakály Sándor a Veritas Intézet fõigazgatója, Holovits Huba polgármester és Fekete Tamás alpolgármester. A somogyi kötõdésû politikus nagyra tartja Balatonföldvár múltját, éppen ezért is hallgatta kiemelt figyelemmel a város meghatározó projektjérõl a „Boldog békeidõk nyarairól”szóló ismertetõt. A volt miniszterelnök a beszélgetés során számos érdekességet is elmesélt a hajdani földvári arisztokrácia életérõl. Az új turisztikai fejlesztési
elképzelés nemcsak Balatonföldvárnak, hanem az egész déli partnak meghatározó idegenforgalmi látnivalója lehet a következõ idõszakban.

MINISZTERELNÖK-HELYETTESI TALÁLKOZÓ-BALATONFÖLDVÁRRÓL EGYEZTETTEK A
KARMELITA KOLOSTORBAN
Dr. Szakály Sándor
a Veritas Intézet fõigazgatója
és Holovits Huba
polgármester személyes
találkozó keretében mutatta
be Dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettesnek a
“Boldog békeidõk nyarai”
projektet a Karmelita
kolostorban.
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„A boldog békeidõk nyarai”
„Boldog békeidõk nyarai”- ez a címe annak az új turisztikai fejlesztési elképzelésnek, ami nem csak Balatonföldvárnak, hanem az egész déli partnak meghatározó idegenforgalmi látnivalója lehet a következõ
idõszakban.
A fejlesztés keretében öt különbözõ projektelem valósulna meg:
LÁTOGATÓKÖZPONT
A Templom parkban egy új, a történeti környezetbe jól illeszkedõ, emblematikus, 200 m2 alapterületû, két
szintes épületben a „Boldog békeidõk nyarai Balatonföldváron” címû élményalapú tematikus kiállítás kapna helyet.
A látogatóközpontban egy labirintus-útvonal végigjárásával, épített installációk között, animációkkal és
színészek által elmondott párbeszédek segítségével, projektoros vetítéssel lennének megismerhetõk a
kor jellegzetes szereplõi, földvári nyaralási színterei, élethelyzetei (vitorlázás, sétahajózás, társasági
események, nyári színielõadások, táncmulatság,
teadélután, korzó, sport, kertvendéglõ, cigányze-

nés sörkert, stb.). A látogató az élményt átélve, egy
érdekes kultúrtörténeti utazás részese lehet. A tematika, bár a magyar múlt fontos része, országosan
egyedülálló lesz, még sehol nem került feldolgozásra és bemutatásra. Kiegészítõ szolgáltatások a látogatóközpontban: pénztár-ajándékbolt, boldog békeidõk kávézó-cukrászda terasszal, ajándékbolt, filmvetítõ és oktatókabinet, múzeumpedagógiai mûhely,
boldog békeidõk játszótere.
VASÚTÁLLOMÁS
A boldog békeidõk megérkezésének hangulatát
õrzõ vasútállomás emeleti terében kialakítanánk
egy fiók-kiállítást, amely szintén szervesen kapcsolódik a tematikához. Itt látványos vasútmodellterepasztal és egy speciális vetítési technika segítségével élményszerû formában bemutatnánk a Balaton-környéki vasutakat, a kor utazási szokásait, jelesül, hogy egy – a korban általánosan egy hónapos nyaralásra – mennyi poggyásszal, hogyan utaztak a különbözõ társadalmi helyzetû vendégek, hányadik osztályra vettek jegyet, milyen szalonkocsikban
ültek, azokat milyen gõzmozdonyok vontatták, és hogy mennyi idõ volt a századfordulón a
Budapest–Földvár távolságot vonattal megtenni.
TELEFONOS APPLIKÁCIÓ
A településre készülne egy iOS és Android platformokon futó applikáció, amely elsõsorban a 19–20.
század fordulóján épült historizáló épületeket mutatná be, felelevenítve a történelmi falak között egykor
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nyaraló – ma is híres, vagy jelentõs életmûvet alkotó – fõnemesek, nagypolgárok, mûvészek és politikusok élettörténetét elfeledett földvári epizódjait,
anekdotáit, legendáit, érdekességeit. Az applikáció
tematikus sétatérképet is tartalmazna, tematikus útvonalakat is ajánlana, amellyel a helyi nevezetességek élményszerû formában lennének megismerhetõk. A település emblematikus, a boldog békeidõk
korában épült historizáló épületei egyedi piktogrammal jelölt táblákkal lennének ellátva.
KILÁTÓ
Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont kínálatának frissítése, új attrakciós elemek kialakítása.
KVASSAY SÉTÁNY, KIKÖTÕ ELÕTERE
A Magyar tenger partján egyedülálló, Örökségünk
- Somogyország kincse címmel rendelkezõ vízparti Kvassay sétány /fürdõházas/ és a századfordulón épült vitorláskikötõ bejáratának infrastrukturális valamint turisztikai célú fejlesztése valósulna meg.
A fejlesztések megvalósítása után hatékony marketinggel 2-3 év távlatában elérhetõ, hogy Balatonföldvár új brandje országos és nemzetközi ismertségre tegyen szert, és azon széles turisztikai
vendégkör, amely a „boldog békeidõk” hangulatát
keresi, Balatonföldváron töltse nyári szabadságát.

STRANDFEJLESZTÉSEK
Újabb elõrelépés a minõségi turizmus felé- pályázati forrásból szépülnek tovább strandjaink
A strandfejlesztések III. ütemében a 2021-es
szezonban a Keleti és Nyugati strandra érkezõ
vendégeket egy teljesen megújult család barát
környezet fogadja. Városunk a Magyar Turisztikai
Ügynökség pályázatán nyert támogatást a
fürdõhelyek fejlesztésére.
A szezonra új lépcsõlejárókat, egységes
megjelenésû információs táblákat helyeznek ki. A
meglévõ vizesblokkokat és beltéri öltözõket
felújították. Családbarát WC-t, Baba- mama barát
szobát alakítottak ki, valamint öltözõkabinokat
építettek a pályázatban elõírt arculati kézikönyv
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szerint. Strandfejlesztések IV. üteme-amire szintén nyert
támogatást a város-tavasszal készülnek el.
Ennek köszönhetõen a 60 millió forintos pályázati
forrásból a családbarát szolgáltatásokat nyújtó
infrastruktúra további fejlesztése, a természeti és tárgyi
feltételek javítása, valamint a szolgáltatások bõvítése
fog megtörténni a Keleti és a Nyugati strandon
egyaránt.

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET VÉGZÕK FIGYELMÉBE
Tisztelt Üzemeltetõk!
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet módosítása értelmében a
2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a
Kormányrendelet 4. melléklete szerinti vendéglátó üzlettípust
a kereskedõ legkésõbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni
a jegyzõnek.
Kérem, hogy amennyiben a rendelet 4. számú melléklete szerinti
vendéglátó jellegû kereskedelmi tevékenységet végez, úgy
szíveskedjen jogszabályi kötelezettségének a megadott határidõn
belül eleget tenni.
Az erre vonatkozó nyomtatvány elérhetõ a:
https://www.balatonfoldvar.hu/hu/ugyleiras/ipari-kereskedekmi-esszallashely-nyomtatvanyok
A nyomtatványt kizárólag hivatali kapun keresztül lehet eljuttatni
Hivatalunkba!
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
HIMNUSZ
A magyar nép zivataros századaiból.
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendõt!
Õseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hõs magzatjai
Felvirágozának.
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szõlõvesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgõ fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktõl rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Gyõzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
Vár állott, most kõhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak vérébõl,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hõ szemébõl!
Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védõ kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendõt!
Cseke, 1823. január 22.
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GYÁSZKÖZLEMÉNY
„Elfáradtál az élet tengerén, pihenj csendben a föld lágy ölén.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Erdélyi László
hajdani alpolgármester (1931-2020)
2020. december 9-én elhunyt.
Balatonföldváron született, tanulmányait is itt
végezte, dolgos évei is Földvárhoz kötötték.
Szerette és ismerte a várost.
1967-tõl tanácstag volt és tagja volt a tanács
végrehajtó bizottságának.
Három cikluson át önkormányzati képviselõ
volt, két ciklusban alpolgármesterként dolgozott, több bizottság munkájában tevékenykedett.
Emlékét kegyelettel megõrizzük!
Balatonföldvár Város Önkormányzata
A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉGI TURISZTIKAI EGYESÜLET / TOURINFORM IRODA
AKTUÁLIS INFORMÁCIÓI
Online számla adatszolgáltatási kötelezettség MAGÁNSZÁLLÁSADÓK részére is
Az online adatszolgáltatási kötelezettséget 2018. július 1-jén vezették be. A NAV-hoz beküldendõ számlák
körét 2020-ban egyszer már bõvítették, 2020. január 4-tõl pedig értékhatártól függetlenül minden egyes belföldi adóalany által kiállított számlát jelenteni kell a NAV Online Számla (onlineszamla.nav.gov.hu) rendszerén keresztül.
Ez a szabályozás 2021. január 4-tõl már a magánszállásadókra is vonatkozik; a belföldi és külföldi vendégek
részére kiállított számlát is jelenteni kell.
ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS KISOKOS
•
•

•

Mi az az adatszolgáltatási kötelezettség?
Azt jelenti, hogy a kiállított számla kötelezõ adatait el kell küldeni az adóhatóságnak.
Ki minõsül belföldi adóalanynak?
Belföldi adóalany (áfaalany) az a személy, aki, gazdasági tevékenységet folytat és adószámmal rendelkezik. Azaz, ide tartoznak a cégek, más szervezetek (pl. adószámmal rendelkezõ alapítvány, egyesület, stb.), egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is.
Hol kell jelenteni a számlákat online a NAV felé?
Az adatszolgáltatást az onlineszamla.nav.gov.hu felületen, a NAV Online Számla rendszerben kell
teljesíteni. A rendszer használatához regisztrálni kell.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a számlázó programot és a kézi számlát használóknak is regisztrálniuk kell a rendszerben.
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Mi a regisztráció folyamata?
A NAV Online Számla rendszerben (onlineszamla.nav.gov.hu) történõ regisztrációhoz szükség van
az adatszolgáltatásra kötelezett adózó ügyfélkapus (KÜNY-tárhelyes) hozzáférésre.
A regisztráció folyamata lépésrõl lépésre az alábbi linken olvasható:
onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol
2021. január 4. után lehet-e kézi számlát kiállítani, vagy kötelezõ-e a számlázó program használata?
Nem kötelezõ a számlázó program használata, a számla továbbra is kiállítható nyomdai úton elõállított számlanyomtatvány használatával, számlázó programmal (vagy pénztárgéppel).
Hogyan kell beküldeni a kézi számlák adatait?
A kézi számla adatait a NAV Online Számla rendszerben, az onlineszamla.nav.gov.hu oldal számlaadat-rögzítõ felületén manuálisan kell rögzíteni.
Ha a számlán az áthárított adó az 500 ezer forintot nem éri el, az adatokat a kézi számla kiállítását
követõ négy naptári napon belül kell a NAV Online Számla rendszer számlaadat-rögzítõ felületén
manuálisan rögzíteni. Akkor is, ha egyáltalán nem számítunk fel áfát.
Ha a számlán az áthárított adó összege az 500 ezer forintot eléri vagy meghaladja, a számlaadat-szolgáltatást a számla kiállítását követõ naptári napon belül kell teljesíteni.
Továbbra is ragaszkodjunk-e a kézi számlatömb használatához?
Továbbra is lehetõség van kézi számlatömb használatára, azonban nem nagyon érdemes, mivel a
számlákról elektronikusan kell adatot szolgáltatni a NAV Online számla rendszerében. Aki kézi
számlát ír, annak manuálisan, egyesével kell rögzítenie a számlák megfelelõ adatait. Pontosan emiatt
érdemesebb számlázó programra váltani és automatizálni az adatszolgáltatást. Ezzel nem csak a
számlázás gyorsítható fel és egyszerûsíthetõ, de amiatt sem kell aggódni, hogy elfeledkeznénk a
kötelezõ számlajelentésrõl.
Magánszemély részére történõ számla kiállítása esetén milyen adatokat kell az online adatszolgáltatásban jelenteni?
Nem adóalany természetes személy vevõnek kiállított számláról az online adatszolgáltatásban a
számla kötelezõ adattartalmánál kevesebb adatot kell szolgáltatni, a jelentésben nem szerepelhetnek
a vevõ természetes azonosító adatai, vagyis a vevõ neve és címe.
Mi történik, ha valaki nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségnek?
2021. március 31-ig szankciómentességet biztosít a NAV, van azonban néhány kikötés.
A szankciómentesség csak abban az esetben él, ha az adóalany
- a 2020. július 1-én érvényes jogszabályoknak megfelelõen teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettséget és
- nem, vagy nem megfelelõen küldte be a 2021. január 4-tõl hatályos jogszabályok szerint érintett
számláit.
Fontos! Ha az adóalanynak 2021. január 4. elõtt nem kellett NAV online adatszolgáltatást teljesítenie, akkor kizárólag abban az esetben vonatkozik rá a 2021. március 31-ig tartó szankciómentesség,
ha legkésõbb az elsõ adatszolgáltatásra kötelezett számla kiállításának napjáig regisztrál a NAV
Online Számla rendszerébe.
A 2021. január 4. után kibocsátott számlákat a PTGSZLAH nyomtatványon is jelenteni kell a NAV
felé?
Nem, 2021. január 4-tõl a PTGSZLAH nyomtatványt nem kell alkalmazni. Ettõl az idõponttól kezdve a kiállított számlákról is online kell adatot szolgáltatni.

Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület / Tourinform Iroda

8623 Balatonföldvár, Petõfi u. 1.
Tel.: +36 84 540 220, +36 20 435 4988
E-mail:info@balatonfoldvar.info.hu
Web: www.balatonfoldvar.info.hu
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
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HOGYAN LEHETEK MAGÁNSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ?
ÜGYINTÉZÉS LÉPÉSRÕL - LÉPÉSRE
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet szabályozza.
E rendelet rögzíti az egyes szálláshely típusokat, - köztük a magánszemélyek és egyéni vállalkozók körében népszerû „magánszálláshely” fogalmát és üzemeltetési követelményeit.
Ki üzemeltethet magánszálláshelyet? Magánszálláshelyet kizárólag magánszemélyek és egyéni vállalkozók üzemeltethetnek.
Magánszálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a Kormányrendeletben rögzített követelményeknek. A szolgáltatást - annak megkezdése elõtt - be kell jelenteni a jegyzõnek, aki a tevékenységet nyilvántartásba veszi és erre vonatkozóan igazolást ad ki az üzemeltetõ részére.
Az ügyintézés folyamata sorrendben az alábbi:
1.) Adószám. Magánszemélyeknek adószámot kell kérniük a NAV-tól magánszálláshely szolgáltatás
céljára. Egyéni vállalkozók értelemszerûen már rendelkeznek adószámmal, nekik a tevékenységi
körök közé fel kell venni az ÖVTJ: 552014 – magánszálláshely szolgáltatást és székhelyként, vagy
telephelyként bejegyeztetni a szálláshely címét az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a webes
ügysegéd útján.
2.) Ügyfélkapu. Rendelkezni kell ügyfélkapus felhasználói hozzáféréssel. Amennyiben még nem rendelkezik ezzel a leendõ szálláshely-szolgáltató, azt a Kormányablakban tudja igényelni.
3.) NTAK regisztráció. Az adószám és az ügyfélkapus hozzáférés birtokában van lehetõség regisztrálni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) az ntak.hu oldalon. Új szálláshely regisztrációja esetén a „Még nem rendelkezem önkormányzati nyilvántartási számmal” megjegyzést
kell kiválasztani, ekkor tovább folytatható a regisztrációs folyamat.
4.) Szálláshely-kezelõ szoftver meglétét igazoló dokumentum. Az NTAK regisztráció során az
üzemeltetõ a megadott e-mail címre kap egy üzenetet, amely tartalmazza az „Igazolást a vendégem alkalmazás használatáról” címû dokumentumot. A szálláshely-szolgáltató ezzel igazolja hogy
rendelkezik szálláshely-kezelõ szoftverrel, azaz hozzáféréssel a vendégforgalomról szóló napi
adatszolgáltatáshoz szükséges internetes felülethez. (A késõbbiekben többek között ezt is csatolni kell a bejelentõ nyomtatványhoz.)
5.) Bejelentés. A fentieket követõen a leendõ szolgáltatónak be kell jelentenie a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét a jegyzõnek. Az erre vonatkozó bejelentõ nyomtatvány megtalálható Balatonföldvár város honlapján a www. balatonfoldvar.hu oldalon az „ügyintézés” „nyomtatványok” „ipari, kereskedelmi és szálláshely nyomtatványok” menüpont alatt.
A nyomtatványt értelemszerûen ki kell tölteni, aláírással ellátni, valamint a nyomtatvány 6. pontjában szereplõ mellékleteket csatolni.
6.) Benyújtás. A bejelentést a Balatonfölvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje részére kell eljuttatni. Magánszemélyek ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy postai úton juttathatják el a
8623 Balatonföldvár, Petofi S. u. 1. címre, illetve hivatali kapun keresztül is van lehetõségük erre.
Mivel az egyéni vállalkozók is gazdálkodó szervezetnek minõsülnek, ezért az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)
alapján õk kizárólag elektronikus úton, azaz hivatali kapun keresztül nyújthatják be bejelentésüket.
Figyelem, ez nem e-mailben történõ küldést jelent! A dokumentumok elektronikus úton történõ benyújtásának lépéseit részletesen tartalmazza a bejelentõ nyomtatvány!
7.) Igazolás. A szolgáltatót a jegyzõ a bejelentés megérkezését követõ naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, és errõl igazolást állít ki - kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenõrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az
adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt elõírásoknak.A nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást és a hitelesített vendégkönyvet megküldjük a szálláshely-szolgáltató részére.

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

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

14.oldal

2021. január

Megfelelés. A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Kormányrendeleteben
foglalt követelményeknek.
Adatváltozás. Amennyiben a nyilvántartásba vett adatokban változás következik be, azt haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzõnek! (A vonatkozó nyomtatvány a város honlapján található.)
Megszünés. A szálláshely megszûnését a szálláshely szolgáltató köteles a megszûnést követõ 8
napon belül bejelenteni a jegyzõnek! (A vonatkozó nyomtatvány a város honlapján található.)
Segítség. A bejelentéssel a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalának ügyintézõjéhez, az
NTAK regisztrációs folyamattal kapcsolatban a Balatonföldvári TOURINFORM Iroda munkatársaihoz lehet segítségért fordulni.

FÚRT KUTAK FENNMARADÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
A vízgazdálkodásról szóló törvény hatályos szabályozása szerint, ha a talajvízkészlet fúrt kutból
történõ felhasználása az évi ötszáz köbmétert nem haladja meg, és csak háztartási és ivóvízigény kielégítésére szolgál, akkor a kút létesítését, fennmaradását a település jegyzõje engedélyezi.
A már meglévõ, de engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény (kút) fennmaradását tehát engedélyeztetni kell, mert annak hiányában vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie a létesítõnek vagy üzemeltetõnek.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítõ vagy üzemeltetõ, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.
A jogszabály az elmúlt években határidõ tekintetében többször módosult, a hatályos törvényi szabályozás szerint az utolsó idõpont:
2023. december 31.
Egy közelmúltban hozott kormánydöntés értelmében a vízjogi engedély /fennmaradási engedély/ iránti
kérelem 2023. december 31-ig mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól, vagyis a hatósági eljárás megindításakor nem kell ilyen díjat fizetni, de a kérelemhez szükséges dokumentáció szakember /kútfúró/ általi elkészíttetésének költsége változatlanul a kérelmezõt terheli.

BTKT TV /KISTÉRSÉGI TELEVÍZIÓ/
A televízió mûsorrendje:
“Élõ Ige” 19:00
Kistérségi mûsorok (nyáron 20:00 télen 19:00 órától)
elõzõ heti keddi csütörtöki mûsorok ismétlése
(nyáron 20:00 télen 19:00 órától)
Csütörtök: Földvár Tv mûsor (nyáron 20:00 télen 19:00 órától)
Péntek:
aktuális hét keddi és csütörtöki mûsorainak ismétlése szombat reggelig
(nyáron 20:00 télen 19:00 órától)
Szombaton és vasárnap ismétlõ napok
10:00 “Élõ Ige”
11:00 aktuális heti keddi csütörtöki mûsorok ismétlése
16:00 órakor aktuális heti keddi csütörtöki mûsorok ismétlése
19:00 “Élõ Ige”

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:

Televízió készüléken fogható a: Vidanet hálózaton egyes számú analóg csatornán
A Tecnho-Tel hálózatán digitális formában a hetes számú csatornán
ONLINE ADÁS A MEGÚJULT WEBOLDALON: www.foldvartv.hu
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
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