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Az év elsõ nagy, vidám eseménye. Reméljük önök is találnak még nálunk sok-sok kellemes programot ez évben is!

Ünnepi megemlékezés, közmeghallgatás

Minden kedves ingatlantulajdonost tisztelettel hívunk 2013. március 14-én, csütörtökön 18 órára
Nemzeti Ünnepünk megidézésére. A történelmi eseményekre emlékezünk mûsorunkban.
Ezt követõen beszédet mond Dr. Bóka István országgyûlési képviselõ.
Az 1848-as hõsökrõl való megemlékezés után önkormányzatunk beszámol ez évi terveirõl, elképzeléseirõl. Mindenki
véleményét, észrevételeit szívesen vesszük a közmeghallgatás során.
Emlékezzünk együtt, alakítsuk településünk sorsát közösen!
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Önkormányzati hírek
Mint ahogyan már a korábbi számunkban
arról beszámoltunk Tihany, Aszófõ, Örvényes, Balatonudvari és Balatonakali települések önkormányzatai 2013. január 1. napjával
létrehozták a Tihanyi Közös Önkormányzati
Hivatalt. A közös hivatal vezetõje: Németh
Tünde jegyzõ.
Elérhetõsége: 87/538-030.
2012. december 31. napjával megszûnt az
önálló Balatonudvari Polgármesteri Hivatal.
Azonban településünkön továbbra is mûködik
a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
részeként a Balatonudvari Kirendeltség, helyileg változatlanul a korábbi polgármesteri
hivatal épületében.
A kirendeltség hivatalos megnevezése:
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonudvari Kirendeltség.
Elérhetõségei: 8242 Balatonudvari, Ady E.
u. 16. Központi tel./fax: 87/449-266. e-mail:
jegyzo@balatonudvari.hu,
kirendeltseg@
balatonudvari.hu.
Az állandó köztisztviselõk száma: 4 fõ. (+
1 fõ Balatonakalival megosztva): dr. Panyi
Szilvia Orsolya kirendeltség-vezetõ, Nagy
Szabó Gábor Józsefné igazgatási ügyintézés,
Krajcz Jánosné adóügyi ügyintézés, Varjas
Margit és Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintézés.
Fõbb, helyben intézendõ lakossági ügyek
továbbra is az alábbiak:
Igazgatási ügyek
– Anyakönyvi ügyek intézése.
– Hagyatéki ügyek intézése.
– Talált tárgyakkal kapcsolatos teendõk.
– Hatósági bizonyítványok kiadása.
Kereskedelmi ügyintézés
– Nem üzleti célú közösségi szálláshelyek
engedélyezésével kapcsolatos eljárás.
– Kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyintézés.
– Zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélye.
– Mûködési engedélyek kiadása, módosítása, megszüntetése.
– Szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, módosítása, megszüntetése.
Gyermekvédelem
– Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultság megállapítása.
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása.
Szociális ügyek
– Méltányosságból megállapított köz-

gyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos teendõk.
– Aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapítása, folyósítása, szüneteltetése,
megszüntetése.
– Lakásfenntartási támogatás megállapítása.
– Méltányosságból megállapított ápolási
díjakkal kapcsolatos ügyintézés.
– Átmeneti segélyek.
– Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjával kapcsolatos
ügyintézés.
Változás! A járási hivatalnál intézendõ:
Alanyi és normatív jogon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása,
ill. lejárt alanyi jogú közgyógyellátási igazolványok meghosszabbítása kapcsán, az
alanyi ápolási díj, valamint az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
iránt a Balatonfüredi Járási Hivatalhoz (8230
Balatonfüred, Felsõ köz 2., illetve a Munkaügyi Központ épületének emeletén) kell
fordulni. A lakcímbejelentés, változtatás a
füredi okmányirodában történik! Lakcímbejelentkezéshez feltétlenül vigyenek magukkal
okiratot, mellyel igazolják, hogy az ingatlanban ki a tulajdonos, és õ milyen jogcímen tulajdonos. Okirat nélkül nem tudják elvégezni
a lakcímbejelentkezést.
A Balatonfüredi Járási Hivatal törzshivatala két osztályból áll: a hatósági és az okmányirodai osztályból. A hatósági osztály ellátja
pl. a szociális igazgatási, családtámogatási
ügyeket, a köznevelési és egyes építésigazgatási ügyeket, menedékjoggal kapcsolatos
hatósági feladatokat, az egyéni vállalkozói
tevékenység engedélyezését, a kommunális,
állategészségügyi, vízügyi hatáskörök egy
részét, illetve a szabálysértési ügyeket.
Az okmányirodai osztály végzi változatlanul a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, az útlevél-igazgatással és a közlekedési
igazgatással kapcsolatos feladatokat. Az okmányiroda a Szent István tér 1. szám alatt
található.
A Járási Hivatal szervezeti egységei a
szakigazgatási szervek, melyek a következõ
fõ feladatokat végzik:
– Járási hivatal járási gyámhivatala – a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat látja
el (Felsõ köz 2. – Földhivatal földszintjén.)
– Járási hivatal járási építésügyi hivatala
– az építésfelügyeleti hatósági és egyes

jogszabályokban meghatározott építésügyi
hatósági feladatok ellátását végzi (Felsõ
köz 2.)
– Járási hivatal járási földhivatala – az
ingatlanügyi és telekalakítási feladatokat látja
el. (Változatlan helyen Felsõ köz 2.).
– Járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége – a foglalkoztatási, munkaerõpiaci
feladatok ellátását végzik (Munkaügyi Központ új épülete Kossuth u. 14.).
– Járási hivatal járási népegészségügyi
intézete a népegészségügyi feladatokat látja
el (volt ÁNTSZ épülete Major u. 5.).
A járási hivatal alá tartozó szervek
elérhetõségét külön mellékletben, hátsó oldalunkon közöljük.
LomBtalanítás és Lomtalanítás
Értesítjük Balatonudvari település lakóit
és üdülõtulajdonosait, hogy a PROBIO ZRt.
Lomtalanítást szervez 2013. április 29-30-án
Balatonudvariban és május 2-án Fövenyesen.
A lomtalanítás problémamentes, minél
gyorsabb és tisztább lebonyolításának érdekében szükségünk van az önök segítségére,
ezért kérjük, hogy az összegyûjtött lim-lomot
2013. április 29-én reggel 7 óráig helyezzék
ki a megfelelõ helyre. Kérjük továbbá,
hogy a kihelyezett lim-lom hulladékot, ahol
lehetséges szelektáltan, anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben
segíthetik munkánkat. A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve
szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor
kommunális hulladékot, építésbõl, bontásból
származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelõanyag,
stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes
és olajos flakonokat. Elektronikai hulladék
gyûjtése elkülönítetten történik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a
lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált
gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedõnél
van lehetõség leadni.
A lombtalanítást ugyanebben az idõpontban
az önkormányzat végzi.
Elektronikaii hulladékgyûjtési akció
2013. évben társaságunk külön elektronikai hulladékgyûjtési akciót is szervez az
önkormányzat által kijelölt helyszínen. Az
elektronikai hulladékokat (tv, hûtõszekrény,
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mosógép, háztartási kisgépek, számítógép,
villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következõ
idõpontig.
Elektronikai hulladékgyûjtés helye: Balatonudvari Polgármesteri Hivatal udvara.
Elektronikai hulladék elhelyezésének
idõpontja: 2013. május 2–4.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a elektronikus hulladékot május 4-én reggel 7 óráig
helyezzék ki!
A hulladék elszállítását költségtérítés
nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás
napján az esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik
meg.
Tevékenységünkkel segítsük elõ környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent
környezetünk tisztaságáért!
Panyi Szilvia Orsolya jegyzõ
Megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra
vonatkozó elõírások
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV.
törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása következtében
megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra vonatkozó elõírások, melynek egyes
rendelkezéseire az alábbiakban hívjuk fel a
földhasználók figyelmét:
Köteles 2013. március 30-ig bejelenteni:
a) A magánszemély földhasználó a
személyi azonosítóját (személyi számát) és
az állampolgárságát, melyhez csatolni kell
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát.
b) A gazdálkodó szervezet földhasználó
pedig becsatolni a statisztikai azonosítót
tartalmazó okirat másolatát.
Az adatközlõ lapot és a csatolt mellékleteket az illetékes járási földhivatalhoz be kell
nyújtani.
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát
is be kell jelenteni, valamint szükséges annak
megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a
családi gazdasághoz, amelyet a Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a
családi gazdaság használatába regisztrálta.)
A földhasználati azonosító adatközlési
adatlap beszerezhetõ a járási földhivataloknál, vagy letölthetõ a www.foldhivatal.hu
honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót
a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek
mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás
szerinti AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A földhasználati
nyilvántartásba bejelentendõ földhasználatok
köre 2013. január 1-jével kibõvült azáltal,
hogy a földhasználóknak (az erdõ mûvelési
ágú területek kivételével) területi mértéktõl
függetlenül minden termõföld, valamint
mezõ-, és erdõgazdaság mûvelés alatt álló
belterületi föld használatát be kell jelenteniük
az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal)
felé. (Az 1 hektár alatti belterületi földrészlet
a jogszabály erejénél fogva nem minõsül
termõföldnek akkor sem, ha ténylegesen
mûvelés alatt áll, erre a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik.) A törvény értelmében
földhasználó az is, aki termõföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem
engedte át más személy részére.
Kérjük a földhasználókat, hogy törvényi
kötelezettségük teljesítése, valamint a földhasználati nyilvántartás teljes körûvé tétele
érdekében bejelentési kötelezettségüknek az
elõírt határidõben tegyenek eleget.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Járási Földhivatala
Az Észak-Balatoni Szilárd
Hulladékkezelõ Konzorcium
2013. évi hulladékszállítási
díjak
Az alábbiakban tájékoztatjuk önöket
az Észak-Balatoni Szilárd Hulladékkezelõ
Konzorcium elnöke által 2013. január 10-én
megküldött anyagról, a 2013. évi hulladékszállítási díjak kapcsán.
A Tanács 2012. novemberi tájékoztatója
értelmében arról informálták önkormányzatunkat, hogy „tényadatok hiányában a
Közszolgáltatási Szerzõdés eljárási rendje
szerinti díjmegállapítást a 2013-as díjak
meghatározásakor sem lehet alkalmazni,
ezért a Társulási Tanács az 52/2012 (XI.
23.) ÉBRSZHK-TT határozatával úgy
döntött, hogy 2013. január 1-tõl továbbra is
a Közszolgáltatási Szerzõdésben rögzített és
2011-re kiszámolt díjak – mint legmagasabb
hatósági díjak – legyenek érvényesek.
Ezen belül az alkalmazott díjakról a
Társulás Tanácsa a díjat befolyásoló adatok
rendelkezésre állását követõen dönt.”
A Társulási Tanács 2012. december
19-i ülésén megtárgyalta a szolgáltatók,
alkalmazott díjra vonatkozó elõterjesztését.
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Tekintettel a féléves üzemeltetési idõszak
költségadataira, az inflációs hatásokra, az új
hulladéktörvényben foglaltak díjra gyakorolt
hatására, a KEOP-1.1.1/B pályázathoz szükséges önerõ biztosításának jelenleg ismert
kondícióira, valamint az új mechanikai és a
már beindított biológiai kezelési technológia
becsült költségeire az alkalmazott díjat 2013ban emelni szükséges.
A hulladékról szóló, 2012. évi CLXXXV.
törvény által meghatározott díjkorlát a 2012.
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz
képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékû
díj alkalmazását teszi lehetõvé.
A fentiek miatt a Társulási Tanács az
54/2012 (XII. 19.) ÉBRSZHK-TT határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltatók
2013. január 1-tõl a 2012. decemberben
alkalmazott díjtól 4,2 %-al növelt mértékû
közszolgáltatási díjat alkalmazzanak. A határozat alapján a közszolgáltató a 2013. január
1-tõl kezdõdõ számlázási idõszakra jogosult
az emelt díjat tartalmazó számlát kibocsátani.
Az alkalmazott díj az emelést követõen sem
éri el a közszolgáltatási szerzõdésben 2011-re
számolt díj mértékét, mivel korábban, ahhoz
viszonyítva 12%-al csökkentett díj került
bevezetésre.
A Tanács tájékoztatója alapján az idei
évi díjtételek kapcsán önkormányzatunkat
rendeletalkotási kötelezettség nem terheli,
változatlanul a 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet és annak módosításáról
szóló 13/2011. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet van hatályban a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi
közszolgáltatásról. A helyi rendelet azonban
egyéb jogszabályi változások okán várhatóan
az idén módosításra kerül.
Balatonudvari község Önkormányzat
Az építésügyet
alapvetõen megváltoztató
rendeletek
Az államigazgatási reform keretében a
Kormány 2012. utolsó hónapjaiban számos,
az építésügyet alapvetõen megváltoztató új
mûködési struktúra kialakítására vonatkozó
kormányhatározatot fogadott el, és módosította az 1997. évi LXXVIII törvényt, azaz az
Építési törvényt (Étv.). A 312, 313, 314/2012
(XI. 8) Korm. rendelet, a 252/2006. (XII. 7.)
Korm. rendelet a tervtanácsokról jelentõsen
átstrukturálta az építésügyet, annak minden
szintjén változott az OTÉK – Országos Településrendezési és Építési Követelmények – és
számos jogszabály. 2013 január 1-tõl
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– Az elsõfokú építési hatóság (építésengedély köteles építési munkáknál) Balatonudvari
esetében Balatonfüred Város jegyzõje.
– Az építési hatósági eljárások (építési engedély, bontási engedély, fennmaradási engedély, használatbavételi engedély, használatba
vétel tudomásul vétele) elõtti tájékoztatási
kötelezettség Balatonudvari önkormányzat
feladata (polgármester, települési fõépítész).
– Bevezetésre került az elektronikus ún.
ÉTDR ügyintézés.
– A törvénymódosítás és a Kormányrendeletek új, helyi – Önkormányzati rendeletben
szabályozott – eljárások lehetõségét vezették
be. Ilyen a „Településképi véleményezési”,
valamint a „Településképi bejelentési” eljárás. A „településképi bejelentési” eljárást kell
kezdeményezni az építési engedélyhez nem
kötött építések esetében. Ennek az eljárásnak
a lebonyolítását a polgármester végzi, a települési fõépítésszel.
– A településképet meghatározó eljárások
a polgármester hatáskörébe tartoznak, de az
ezzel kapcsolatos véleményeket szakmai
alapon kell meghoznia, a települési fõépítész
véleményére támaszkodva.
A változások új helyzetet teremtettek
településünk épített és természeti értékeinek
megtartására kialakított önkormányzati rendeletek tekintetében.
„Településképi véleményezési
eljárás”
Településképi véleményezési eljárás
keretében a jogszabályban meghatározott
települési önkormányzat polgármestere 15
napon belül ad véleményt a településrendezési követelményeket, településképet érintõ
építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén. A véleménynyilvánítás során
a polgármester a véleményét az önkormányzati fõépítész, önkormányzati rendeletben
meghatározott esetekben önkormányzati
építészeti-mûszaki tervtanács szakmai véleményére alapozza. Ezen szakmai vélemények
kialakításának ideje beleszámít a véleménynyilvánítás határidejébe.
A települési önkormányzat véleménye az
építésügyi hatósági engedélykérelem kötelezõ
melléklete, mely véleményt a hatóság a Ket.
50. § (5) bekezdése alapján figyelembe
veendõ bizonyítékként kezel a döntés meghozatala során.”
„Településképi bejelentési
eljárás”…
„Az engedélyhez nem kötött tevékenysé-

gek körébe tartozhatnak olyan munkák,
amelyek esetében azok megvalósítása
ellenõrzéséhez helyi közérdek fûzõdhet, ezért
e körben különösen a helyi építészeti értékek,
örökség védelme, a reklámelhelyezések és
rendeltetés-módosítások tekintetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározhatja azon tevékenységek körét, melyek
településképi szempontból önkormányzati
– fõépítészi – kontrollt igényelnek. A rendelet
hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a
települési önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le.
A településképi bejelentési eljárást az
ügyfél a polgármesternél kezdeményezi. Az
ügyfél által bejelentett tevékenység akkor
kezdhetõ meg, ha a települési önkormányzat
polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint
8 napon belül nem tiltotta meg. A településképi
bejelentési eljárás keretében a polgármester
önkormányzati jogkörben jár el.”
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI
ELJÁRÁS
1. A településképi bejelentéshez kötött
eljárások (a bejelentést, illetve annak dokumentációját a polgármesterhez kell beadni).
3. § (1) A jelen rendelet elõírásai szerint – a
6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást
kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletében felsorolt építési munkák
közül
a) – A mûemléki jelentõségû területen a
telek közterületi határához legközelebb, de
legfeljebb 50 méterre álló meglévõ épület
átalakításának kivételével – az építési engedéllyel építhetõ építmény homlokzatának
megváltoztatása esetében, ha az építési
tevékenységgel az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem
kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani,
kicserélni, megerõsíteni vagy változatlan
formában újjáépíteni.
b) Meglévõ építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintõ, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve
a meglévõtõl (eredetitõl) eltérõ – cseréje,
valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén.
c) Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített
vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezetõ kémény
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építése esetén.
d) Meglévõ épület homlokzatához illesztett elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet építése,
átalakítása, bõvítése, illetve megváltoztatása
esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem
kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani,
kicserélni, megerõsíteni vagy újjáépíteni.
e) Nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követõen sem meghaladó méretû
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó
rendeltetésû épület építése, bõvítése esetén.
f) Nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követõen
sem meghaladó méretû, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bõvítése
esetén.
g) Önálló reklámtartó építmény építése,
meglévõ bõvítése vagy megváltoztatása
esetén, amennyiben annak mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg.
ga) Beépítésre nem szánt területen a
9,0 m,
gb) Beépítésre szánt területen a 4,5 m
magasságot.
h) Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel
építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak
a talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 6,0 m-t.
i) Emlékfal építése esetén, amennyiben
annak talapzatával együtt mért magassága
nem haladja meg a 3,0 m-t.
j) A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú,
illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem
minõsülõ, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévõ
építmény bõvítése esetén.
k) Közterületi kerítés, valamint közterületrõl látható kerti építmény építése,
meglévõ átalakítása, bõvítése esetén.
l) Szellõzõ-, illetve klímaberendezés,
áru- és pénzautomata, építmény közterületrõl
látható felületén való elhelyezése esetén, ha
ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni,
megerõsíteni vagy újjáépíteni.
m) Építménynek minõsülõ szelektív
és háztartási célú hulladékgyûjtõ, tároló
közterületrõl látható területen történõ elhelyezése esetén.
5. § (1) A jelen rendelet elõírásai szerint
– a 6. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi
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és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági
engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám
elhelyezések közül
a) Az építmények homlokzatára, az építési
telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített
aa) Cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerû
reklámtábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,
ac) kirakat,
ad) reklám-felületet is tartalmazó elõtetõ,
napvédõ ponyva.
b) Az építmények homlokzatára, az
építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy
támfalára rögzített, illetve közterületen,
vagy közhasználatra átadott magánterületen
elhelyezett
ba) hirdetõtábla, hirdetõvitrin, reklámvitrin,
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
bc) reklámtábla (hirdetõtábla),
bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet.
c) Közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett
ca) hirdetõoszlop,
cc) megállító tábla,
cd) reklámkorlát,
ce) transzparens elhelyezése esetén.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-,
illetve hirdetõ-berendezések kialakításával
és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat
és követelményeket az Önkormányzat külön
rendelete tartalmazza.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben
felsorolt reklám-, illetve hirdetõ-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a
közterület-használati szerzõdés megkötésére

csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követõen, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban
meghatározott kikötések figyelembevételével
kerülhet sor.
(4) – A törvény szintén lehetõséget kínál
az egyes, építésüggyel kapcsolatos a helyi
településrendezési elõírások tartalmáról szóló
elõzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló
rendelet megalkotására.
Az Önkormányzatnak nem az volt a célja
az új helyi rendeletekkel, hogy bonyolultabbá
tegye Balatonudvari polgárainak életét, hanem
az, hogy elõzetesen konzultáljanak, tájékozódjanak, illetve egyes esetekben segítséget
is nyújthatunk a bejelentések tartalmának
összeállításában.
Megkérünk minden ingatlantulajdonost,
hogy bármilyen építéssel, ingatlanrendezéssel kapcsolatos kérdésével, szándékával
keresse meg a település polgármesterét vagy
fõépítészét egyeztetés céljából. (Fõépítészi
fogadónap: minden csütörtök 9,30 –12,00
elõzetes bejelentkezés alapján, hivatal épülete; elérhetõség: foepitesz@balatonudvari.hu,
tel.: 06-87/449-266; 06-30-380-31-01).
Kéri Katalin települési fõépítész
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
ÕSTERMELÕI IGAZOLVÁNYOKRÓL!
Tisztelt Termelõk! A mezõgazdasági
õstermelõi igazolványról szóló 228/1996.
(XII. 26.) Korm. rendelet szerint hatályát
veszti minden 2009. január 1-je elõtt kiváltott
igazolvány.
Ezen igazolványok helytett új kerül
kiállításra, a 2009. január 1. után kiállítottak
érvényesítésre kerülnek. Mindkét esetben
újra felvételre kerülnek a gazdák adatai.
További változás, hogy lehetõség van az
õstermelõi igazolvány 3 évre való érvényesí-
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tésére is. Az új igazolvány + betétlap 2000 Ft,
minden további év + 1000 Ft.
Az ügyintézési határidõ 8 nap. Mivel
az adatok felvétele és az új igazolványok
kiállítása a megszokott egyszerû érvényesítésnél jóval több idõt vesz igénybe, kérem a
gazdákat, hogy a várakozási idõ csökkentése
érdekében kitöltött adatnyilvántartó lapot
és nyilatkozatot szíveskedjenek magukkal
hozni. (Minden termelõ!)
Az adatlap az önkormányzati kirendeltségen beszerezhetõ!
A kitöltéshez szükséges információk:
– Az ADATNYILVÁNTARTÓ lap 1.
oldalán kérem töltse ki személyes adatait
valamint kérem írja a születési adatokhoz az
anyja nevét is
– Amennyiben közös az igazolvány, a
hozzátartozók adatait is töltse ki. (Születési
hely, idõ és anyja neve is szükséges).
– Az õstermelõi igazolvány számot NE írja
be sehol!
– A 2. oldalon kérem töltse ki a mûvelt
területre , illetve az állattartás helyére és az
állatállományra vonatkozó adatokat.
– A NYILATKOZAT-on töltse ki személyes adatait, ha fõállású õstermelõként végzi
tevékenységét, az 1.pontban válaszoljon
igennel
– az õstermelõi igazolvány számot itt se
írja be.
– Közös igazolvány estén 1 adatnyilvántartót és mindenkinek külön nyilatkozatot
töltsön ki.
– Írja alá az adatnyilvántartó lapot és
nyilatkozatot.
Fogadóórák: Hétfõ: 8–12 óra Balatonakali Polgármesteri Hivatal. Kedd: 8–11 óra és
12–15 óra Veszprém , Dózsa Gy. u. 33.
Gyõrffy Szabolcs

Megkezdõdött a regisztráció a „Tudásod a jövõd” honlapján!
A TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi
és informatikai kompetenciák fejlesztése címû projektben elindultak
a képzések, várják a képzések iránt
érdeklõdõk regisztrációját.
A jelentkezés a www.tudasodajovod.hu honlapon keresztül,
elektronikus formában történik. Az
érdeklõdõk, a jogosultság visszajelzése után, a háttér-informatikai
rendszerben kialakított felületen
található képzési kínálatból választ-

hatják ki a képzést. A programban
azok a felnõttek kaphatnak támogatást, akik vállalják, hogy a
képzés(ek) költségeinek támogatott
összegét (azaz, összesen maximum
90.000,- forintot), önrésszel egészítik ki.
Az önrész meghatározása:
jogszabályba foglaltak alapján,
a hátrányos helyzetû településen
állandó lakóhellyel, ill. tartózkodási hellyel rendelkezõ személy

esetében minimum 2%, minden
más esetben minimum 5%, melyet
a képzõ intézménynél kell befizetni
a képzés megkezdéséig.
A projekt pénzügyi ütemezése
miatt elképzelhetõ, hogy egyes
képzésekre nem tud rögtön bejelentkezni a tanulni vágyó, azonban
másik hónapban végzõdõ képzésre
még tud regisztrálni. Ez a Középmagyarországi lakosok esetében
gyakrabban elõfordulhat. A projekt

ütemezése alapján a képzéseket 24
hónap alatt kell lebonyolítani, így a
támogatási forrásokat 24 hónapra
osztották el a Közép-magyarországi
és a Konvergencia régióban élõk
számára is.
Az ügyfélszolgálat munkanapokon hétfõtõl csütörtökig reggel
8 órától 16,30 óráig, pénteken 8
órától 14 óráig nyújt tájékoztatást
és segítséget az érdeklõdõknek.
www.tudasodajovod.hu
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Változások a kábeltelevíziós szolgáltatásban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a kábeltelevízió szolgáltatásban bekövetkezõ
változásokról!
Az újonnan induló RTL II, és Super
Tv2 csatornákat sok elõfizetõ – méltán
– hiányolta a csatornakiosztásból, de
az elhúzódó „ÁR”tárgyalások csak
most zárultak le eredményesen!
A kettõ új mûsorcsatorna beiktatása
miatt végrehajtott csatornamódosításkor több szempontot szem elõtt kellet
tartani! Legfõbb szempont az ügyfélnek befizetendõ „sárgacsekk” összeg,
és ezzel párhuzamosan a csatorna,
illetve csomag – összeállítás, kínálat!
(Nem volt könnyû!)
A megszûnõ Hálózat Tv helyére a
Film +2, Deko Tv és Echo Tv helyére
kerül be a kettõ új program! A Discoveryvel hosszas egyeztetés és tárgyalás
ellenére nem született megegyezés
(ár, illetve mûsortovábbítás jogi oldal
szinten), így nagy sajnálatunkra kikerül a kínálatból! Helyén az Echo Tv
lesz látható. A változtatás még érinti a
csomagárakat, a díjtételek a KSH által
2012. évre vonatkozóan közzétett, a
fogyasztói szolgáltatásokra megadott
4,2%-os fogyasztói árindex változás
mértékének figyelembevételével lettek
meghatározva.
A csatornakiosztást és csomagárakat
a mellékelt táblázatban megtekinthetik!
Digitális átállással
kapcsolatos
tájékoztatás!
Mind az köztudott, az Antenna
Hungária (AH Zrt.) folyamatosan megszünteti az analóg földi sugárzást, Balatonudvari körzetében elõreláthatólag
2013. második félév elején!
Akik rendelkeznek kábeltelevíziós
szolgáltatással azoknak semmiféle
teendõjük nincsen!
Tájékoztatjuk Balatonudvari állandó és nyaraló lakosságát 2012-ben
tervezett és megvalósult mûszaki
fejlesztésrõl, amely olyan párhuzamos
szolgáltatást nyújt a kábelhálózaton az
elõfizetõknek, ami további beruházást
nem, vagy csak kevés befektetést igényel! Az UHF 31 csatornán vehetõ a

DVB-T „ A ” MUX, M1, M2, Duna, és
Duna World, illetve MR1, MR2, MR3
rádiók digitális csatornái.
Azon ügyfeleknek, akik rendelkeznek egy MPEG-4 impregnált televíziókészülékkel (lapos tv), akkor a csatorna
behangolása után
digitálisan és HDbe, élvezheti az
adás minõségét.
Azon ügyfelek
számára, akinek a
televíziókészüléke ezt nem tudja
(hagyományos
képcsöves, vagy
nincs benne az
MPEG-4 vevõtuner),
akkor
egy
szabadon
futó DVB-T vevõegység beiktatásával
lehet
igénybe venni a
szolgáltatást.
A szolgáltatás
független az elõfizetõi díjcsomagtól, de az esetlegesen felmerülõ
igénybevételt
mindenképpen
jelezni kell az
ügyfélszolgálati
irodában.
A 2012. évben meghirdetett
Kábeltelevíziósbekötési akciónk
2013. évben is
érvényes,
augusztus 31-ig.
Aki a szolgáltatást igényli,
annak a bekötési
díjat (25 000 Ft,
azaz huszonötezer forint) most
elengedjük, határozott idejû szerzõdés megkötése
esetén, amennyiben a bekötésre
kerülõ ingatlanon

teljesül az Á.SZ.F.2.3.5 a,) b,) c,) és d,)
pontok.
A felmerülõ kérdésekre szívesen
állunk rendelkezésükre a 30/3395-396
telefonszámon.
Csikhon László ügyvezetõ
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rendezvénynaptár – 2013.

Március
2., szombat 18,00 Fiúnap
a hölgyek mûsorával,
majd bál, zenél az SMS
együttes.
14., csütörtök 18,00 Nemzeti ünnepi megemlékezés, közmeghallgatás.
16., szombat 18,00 Nõnap a
fiúk mûsorával, majd bál,
zenél az SMS együttes.
23., szombat 17,00 Borverseny.
29., péntek Húsvétváró
játszóház.

Április
13., szombat Idõsek napja.
30., kedd Májusfa állítás,
borkóstoló.
Április–május: Nem csak
gyermekeknek: falukerülõ túra, végállomás a
legújabb közösségi tér, a
horgászház, ahol sütögetéssel zárul a nap.
Május
19., vasárnap 10,00 órától
Fövenyesi Pünkösdi pincepörkölt fõzõ verseny
a strandparkolóban. (Jelentkezés: május 12-ig).

Június
1., szombat Májusfa kitáncolás, galéria megnyitás,
borkóstoló a Kultúrházban.
22., szombat Udvari Forgatag – szezonnyitó, marhahúsból készült ételek
versenye a strand parkolóban, egész napos
programok, strandnyitó
bál, zenél a Rulett.
Július
6., szombat Csoki Kupa a
futballpályán.
Augusztus
19. 20,00 Ünnepi mûsor a

Polgármesteri
Hivatal
(Kirendeltség) elõtti téren, majd fáklyás felvonulás a strandra, ahol további ünnepi pillanatok,
majd strandbál.
Szeptember
7., szombat 6,00 Horgászés halászléfõzõ verseny,
szezonzáró a balatonudvari strandon.
Programjaink tájékoztató
jellegûek, a részletes
nyári Udvari Forgatagot
következõ számainkban
részletesen ismertetjük.

IDÉN IS LESZ CSOKI KUPA

III. AKALI GAZDAFÓRUM
Balatonakali Önkormányzata és az
Akali Borút Egyesület közös szervezésében szakmai tájékoztatót tartunk
szõlõ-, bortermelõknek. Helye: Kultúrház Balatonakali, Petõfi u. 2. (a
vasútállomás felett). Idõpontja: 2013.
február 23., szombat 15 óra.
PROGRAM
14.30 Regisztráció.
15,00 Polgármesteri köszöntõ, Koncz
Imre polgámester.
15,15 Az Akali Borút Egyesület eddigi
tevékenysége, Nagy Imre elnök.

15,30–16,30 Balatonakali egyedi tájértékei, a borvidék lehetséges
jövõképe, Dr. Laposa József tájépítész-mérnök, Petõ Piroska környezetmérnök, okleveles borbíráló.
16,30–17,30 A klímaváltozás hatása a
Balatoni borrégió szõlõtermesztésére
és borászatára. Téli rügyvizsgálatok
eredményei és konzekvenciái,
Dr. Májer János igazgató PEAC
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsony.
18,00–18,30 Újszerû növénytáplálás a

szõlõültetvényekben, Fülei Zoltán
kertészmérnök ZFW Hortiservice.
18,30–19,00 Mikrobiológiai termékek
használata
szõlõültetvényekben,
Õszi Tibor kertészmérnök, AGRO.
bio Hungary Kft.
19,00 Büfé, borbemutató a Balatonakali Borút Egyesület kínálásával.
Minden
szõlõ-bortermelés
iránt
érdeklõdõt szívesen látnak a szervezõk a gazdafórumra.
A részvétel ingyenes!
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ügyfélfogadás, FOGADÓÓRÁK a polgármesteri hivatalban
Polgármesteri Hivatal telefon
és fax: 87/449-266, 87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.
hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõn és szerdán: 8–15, péntek
8–13.
Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Fogadóórák: Dr. Panyi Szilvia
Orsolya jegyzõ: csütörtök 9–12.
Szabó László polgármester:
csütörtök: 9–12.
Építési ügyekben a Balaton-

füredi Polgármesteri Hivatal illetékes, 87/581-240, emelet 24.
iroda.
Kéri Katalin társulási fõépítész
fogadóórája 2013. január 1-tõl
csütörtökön, 9,30–12,00 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetõsége: 06-30-380-31-01.,
e-mail: foepitesz@paloznak.hu
A Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójának, Lõrinczné
Németh Lilla, fogadóórája minden hónap elsõ és harmadik péntekén 10–11-ig.

A Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ családgondozója, Mészáros Zsuzsa,
minden hétfõn 13–15 óráig tart
fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban.
A falugazdász fogadóórája
minden hétfõn 8-12 óra, Balatonakaliban, a polgármesteri hivatalban.
A rendõrség fogadóórája minden hónap 3. szerda, a helyi körzeti megbízotti irodában.

Balatonfüredi Járási Hivatal és szakigazgatási szervei:
kapcsolat, ügyfélfogadási rend
Balatonfüredi Járási Hivatal
Okmányiroda, Balatonfüred,
Szent I. tér 1. E-mail cím: hivatal@balatonfured.vemkh.
gov.hu Tel.: 87/581-221, fax:
87/482-407. Ügyfélfogadási
idõ: Hétfõ 8-tól 12-ig, 13-tól
16-ig. Kedd Zárva. Szerda
8-tól 12-ig, 13-tól 16-ig. Csütörtök zárva. Péntek 8-tól 13ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Járási Földhivatala, Balatonfüred, Felsõ köz 2. E-mail
cím: balatonfured@takarnet.
hu Tel.: 87/581-190, fax.:
581-191. Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ 8-tól 13,30-ig, 14-tól

17-ig. Kedd 8-tól 13,30-ig.
Szerda 8-tól 13,30-ig. Csütörtök 8-tól 15,30-ig. Péntek
8-tól 13,30-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Népegészségügyi Intézete,
Balatonfüred, Major u. 5. Email cím: antsz@kdr.antsz.
hu Tel.: 87/580-155, fax.:
87/580-155. Ügyfélfogadási
idõ: Hétfõ 9-tõl 11-ig, 13-tól
15-ig. Kedd Zárva. Szerda
9-tõl 11-ig 13-tól 15-ig. Csütörtök Zárva. Péntek 9-tõl 11ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége,
Balatonfüred, Kossuth u. 14.

E-mail cím: veszpremmkbalatonfured@lab.hu Tel.:
481-487, fax.: 87/324-112.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ 8tól 14-ig. Kedd Zárva. Szerda
8-tól 14-ig. Csütörtök 8-tól
14-ig. Péntek 8-tól 12-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal,
Járási Gyámhivatal, Járási
Építésügyi Hivatal, Balatonfüred, Felsõ köz 2. E-mail
cím: hivatal@balatonfured.
vemkh.gov.hu Tel.: 581-600,
fax.: 581-600. Ügyfélfogadási
idõ: Hétfõ 8-tól 17-ig. Kedd
Zárva. Szerda 8-tól 16-ig.
Csütörtök 8-tól 16-ig. Péntek
8-tól 12-ig.

Ebben az évben is kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával, anyagi és tárgyi eszközökkel
támogassanak bennünket az eredményes szolgálat teljesítése érdekében.
Szívességüket elõre is köszönjük! A Balatonudvari Közbiztonság
Alapítvány címe: 8242 Balatonudvari, Ady u. 16. Bankszámla száma: 11748069-20059439
Adószáma: 18910595-1-19

Anyakönyvi hírek
Halálozás: Fájdalommal búcsúzunk Tóth Györgytõl és Zlatics Ferencnétõl.

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai
Katolikus: Minden vasárnap délelõtt 10 órakor.
Református: Március 3., vasárnap 14 óra, március 17., vasárnap 14 óra,
március 29., péntek 14 óra, március 31., vasárnap 14 óra.

Udvari Krónikás

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZ.
Információk
ORVOSI RENDELÉSEK
IDÕPONTJAI:
Hétfõ 10,30-11,30, kedd 10,30-11,00,
szerda 13,00-14,00, péntek 10,30-11,30,
Dr. Balla György 06-20/9529-455
Városi Rendelõintézet
Balatonfüred, Csárda u. 1.
580-885, 580-886 (ügyelet)
A BALATONAKALI GYÓGYSZERTÁR
Nyitva: Hétfõ 12–16, kedd 8–12, szerda
16–20, csütörtök 8–12, péntek 10–14 óráig.
Tel.: 06-20/411-60-17
Rendõrség körzeti megbízott:
Dávid Lajos: 06-30/630-81-07
Polgárõrség elérhetõsége:
Marton János
06-70-409-04-52, 87/449-393
Jánosi Attila 06-70/409-03-48
E-on iroda:
Balatonfüred, Jókai u. 5.
Hibabejelentés: 06-80/533-533
DRV Vízmû Zrt: Balatonfüred lakossági
ügyfélszolgálat, Kossuth L. u. 33.
Tel.: 06-40/240-240
PROBIO RT. Balatonfüred, Fürdõ u. 20.
(szemétszáll.) 87/342-633
Kögáz Rt. Veszprém, Mártírok útja 9.
Számlázás: 40/444-000.
Központi telefonszám: 88/579-810.
Gázszivárgás, üzemzavar: 40-301-301, 40949-000 Kögáz Rt.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.
Tel.: 93/310-183
Fogorvosi rendelések idõpontjai:
Balatonakaliban:
Dr. Hargitai Zsolt
H: 8–11.30 óráig, K: 13–18 óráig,
Sz: 13–18 óráig, Cs: 8–11.30 óráig
Tel: 06-87-444-086
Elõzetes bejelentkezés alapján idõpont
egyeztetés!
Segélyhívó telefonszámok:
Mentõk: 104. Tûzoltók: 105.
Rendõrség: 107
Vízi rendészet
Zánka: 06-87/568-599
Vízi mentõk Segélyhívás 24 órás ügyelet:
Zánka: 06-30-383-8383, 87-568-168
Nyaralós képviselõk:
Selmeczi Ferenc, 06-30/9549-706,
Tigelmann János, 06-30/9029-787
Településünket keresse az interneten is,
megújult és folyamatosan bõvülõ
honlapunk a www.balatonudvari.hu
oldalon érhetõ el.

A balatonudvari önkormányzat lapja.
Felelõs szerkesztõ: Dr. Panyi Szilvia Orsolya
Fõszerkesztõ: Ihász Csilla
Szerkesztõség: Balatonudvari Községháza, Ady E. út 16.
Tel./fax: 87/449-266.
I + G Nyomda Bt. Balatonfüred (Hajógyár)
Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

