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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

STRANDNYITÁS A KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ ÁTADÁSÁVAL
Balatonudvari Strandja 2013-ban megpályázta a minõségi szempontok, színvonal alapján odaítélhetõ KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ
minõsítést. A legjobb balatoni strandokat jelzõ Kék Hullám Zászló oklevelet június 15-én Balatonszemesen, ünnepélyes keretek
között adták át a falu polgármesterének, Szabó Lászlónak. A Kék Hullám Zászló a legjobb strandokon lobog! Gyõzõdjenek meg
róla kedves vendégeink is! A balatonudvari strand június 18-án megnyitotta kapuit, szezonnyitó rendezvény: június 22-én.
A fövenyesi strand június 28-án nyit, strandnyitó buli július 13-án. (Strandrendeletünk lapunk hasábjain olvasható!)
Frissüljenek strandjainkon!

Oklevél
Balatonudvari, Strand**
részére

a Balatoni Szövetség által
a

Kék Hullám Zászló

strand- és kikötõ minõsítõ
követelményrendszer elõírásainak megfelelõen meghirdetett
2013. évi versenyen elért kiváló eredményének
elismeréséül.

Balatonszemes, 2013. június 18.

Balatonudvari Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt
és kedves családját Udvari
Forgatag 2013 SZEZONNYITÓ ÜNNEPÉRE június
22-én, szombaton a Balatonudvari strand parkolójába.
Programjaink: 10,00 Marhahúsból készült ételek
versenye, egész napos szórakoztató programok és kézmûvesek vására. 11,00 és

13,00 órakor zenél a FOURTISSIMO együttes. Kb. 13,00 Zsû-

rizés, majd kóstoltatás, 17,45 Balatonfüredi Fúvósok zenélnek a
Polgármesteri Hivatal elõtti
téren, majd a Balatonfüred és
Környéke Borút Egyesület
borlovagjai és a meghívott
borlovagok felvonulása a
Galériához. 18,00 Szezonnyitó ünnepség, díjazások,
eredményhirdetések, borkóstoló. Strandnyitó buli a
FÚZIÓ Együttessel.
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Önkormányzati hírek
KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATEST
MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN
A LAKOSSÁGI BEJELENTÉS
MEGTÉTELÉNEK MENETE
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy a
közvilágítási lámpák hibabejelentését az alábbi
elérhetõségeket tehetik meg:
Call Center mûszaki hibabejelentõ telefonszámai: 06-80/533-533, 06-40/330-330,
06-20/30/70/4599-666
Elektronikus úton: http://e-iroda.eon-hungaria.com honlapon a következõ útvonalon:
lakosságiügyfelek – hibabejelentés – közvilágítási hibabejelentés.
Az E-on szolgáltatóhoz beérkezett hibabejelentést a szolgáltató a közvilágítás karbantartásáért felelõs üzemeltetõ felé továbbítja a
hibaazonosítást követõ elsõ munkanapon.
Kérünk mindenkit, hogy közvilágítási hiba
ügyben a felsorolt elérhetõségeken szíveskedjenek a bejelentéseiket megtenni.
Balatonudvari, 2013. június 3.
Balatonudvari Önkormányzat
k
Posta nyitva tartás
Értesítjük Balatonudvari és Fövenyes lakóit
és üdülõtulajdonosait, hogy várhatóan 2013.
júliusától Balatonudvari, Levendula u. 16. szám
alatti postai szolgáltatóhely (Balatonudvari
Posta) ismételten üzemel.
A szolgáltató helyen valamennyi postai
szolgáltatás igénybe vehetõ. Szerencsejáték
terminál üzemeltetésével totó, lottó, keno stb.
forgalmazása történik.
A posta az alábbi idõszakban: hétfõtõl péntekig tart nyitva. Szombat, vasárnap: zárva
tart.
Balatonudvari Község Önkormányzata
k
Balatonudvari Község
Önkormányzata
10/2013. (V. 13.) önkormányzati
rendelete a települési
strandok rendjérõl és a strandi
jegyárakról
Balatonudvari Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi XLV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megjelölt feladatkörében eljárva a települési strandok
rendjérõl és a strandok jegyárairól az alábbiakat
rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §. (1) A rendelet területi hatálya a Balatonudvari Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévõ Balatonudvari Fizetõ Strand (a
továbbiakban: Balatonudvari Strand) és a Fövenyesi Fizetõ Strand (a továbbiakban: Fövenyesi
Strand) területére, a strandok teljes területére,
bejárati területeire és a strandok autóparkolóira
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a strandi
szolgáltatásokat igénybe vevõkre, a strand
üzemeltetését, kereskedelmi, vendéglátóipari,
és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem
jogi személyekre, valamint azok alkalmazottaira
terjed ki.
(3) Balatonudvari község közigazgatási
területén a Balatonban a kijelölt strandfürdõkön
kívüli közterületen fürödni tilos.
II. fejezet
A strandokra vonatkozó üzemeltetési
szabályok
2. § (1) A fürdési idény évente június 1-jétõl
szeptember 30-ig terjedõ idõszak.
(2) A strandok adott évre szóló üzemeltetési
idõtartamát a Képviselõ-testület állapítja meg.
3. § (1) A strandok napi nyitvatartási ideje 8.00
órától 18.00 óráig tart. Nyitvatartási idõn kívül a
strandokat a vendégek csak saját felelõsségükre
vehetik igénybe.
(2) A nyitvatartási idõben a fürdõzõk a strandok hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem
minõsül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi
és vendéglátó egységek bejáratai, azt kizárólag
a kereskedõk és alkalmazottaik használhatják
bejárás és árufeltöltés céljára.
(3) A kereskedelmi és vendéglátó egységek bejáratát az azok használatára jogosult
– a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével
– folyamatosan köteles zárva tartani és megakadályozni, hogy azon keresztül a strandra
fürdõzõk átjárhassanak. Az ebbõl eredõ szabályszegésért a kereskedelmi egység üzemeltetõje
felel.
4. § (1) Az Önkormányzat a strandok nyitvatartási idejében a hivatalos üzemeltetési idõ alatt
biztosítja a jogszabályok elõírásainak megfelelõ
üzemeltetést és az Önkormányzati strandi szolgáltatások nyújtását.
(2) Nyitvatartási idõ alatt az Önkormányzat
a fürdõhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben

meghatározottak szerint biztosítja a strandok
mûködési feltételeit, így különösen:
a) a fürdõzõk átöltözésének feltételeit;
b) a veszélytelen fürdõzésre alkalmas vízterületeket, melyeket bójákkal jelöl ki;
c) a vízbelépéshez megfelelõ számú, biztonságos és kapaszkodóval ellátott lépcsõt helyez
ki;
d) a nyitvatartási idõ alatt biztosítja az
elsõsegélynyújtást és a mentés személyi és tárgyi
feltételeit, mindkét strandon 1–1 fõ szakképzett
vízimentõ foglalkoztatásával, melyek feladatait
munkaköri leírásban rögzíti;
e) gondoskodik a strandok területének,
valamint a strandok WC-zuhanyzó, öltözõ épületeinek folyamatos tisztán tartásáról;
f) a viharjelzésrõl és a viharveszélyrõl a
vízimentõ közremûködésével a fürdõzõket
folyamatosan figyelmezteti;
g) a strandokat a megfelelõ információs
táblákkal ellátva tájékoztatja a vendégeket a
strandok használatának rendjérõl és a strandi
szolgáltatásokról;
h) a jogszabályokban elõírt táblákkal jelöli
meg a fürdõhely határát a parton, és bójákkal a
vízben, valamint a mélyvíz kezdetét.
(3) A Balatonudvari Strandon díjmentes
közérdekû információs hangosbemondó szolgáltatás mûködik. A hangosbemondó reklámtevékenységre nem használható.
5. § A nyitvatartási idõt követõen az Önkormányzat elvégezteti a közegészségügyi
elõírásoknak megfelelõ tisztasági takarítást.
6. § A standok pénztárában hitelesített vásárlók könyvét és üzemeltetési naplót kell tartani a
vendégek és az ellenõrzést végzõk bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a vonatkozó jogszabályok
szerint ki kell vizsgálni.
7. § A strandok területén talált, illetve
elveszett tárgyakat a strandok pénztáránál vagy
az önkormányzati kirendeltségnél kell leadni,
kezelésükre a vonatkozó jogszabályi elõírásokat
kell alkalmazni.
A strandi belépõdíjak
8. § (1) A települési strandok területére
nyitvatartási idõben – 8.00 óra és 18.00 óra
között – belépõjegy, bérlet felmutatásával lehet
belépni.
(2) A strandokon ingyenes kerékpártároló
mûködik, melynek igénybevétele a napjegy
megfizetése mellett történik.
(3) A napijegy az érvényessége napján egy
alkalomra szól. Az ismételt belépéshez – a
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nyitvatartási idõ alatt – a kilépéskor a pénztárnál
kapott karszalagot kell viselni és az újabb belépés alkalmával bemutatni.
(4) A megváltott, de fel nem használt
belépõjegy érvényessége nem hosszabbítható
meg és vissza nem váltható.
(5) Naponta 16.00 órától a fürdõzõk kedvezményes jeggyel léphetnek a strandok területére.
(6) A megváltott belépõjegyet, bérletet,
karszalagot a fürdõzõ köteles megõrizni, az Önkormányzat megbízásából arra jogosult személy
részére ellenõrzés céljára felmutatni.
9. §. (1) A strandok területére ingyenesen
léphet be:
a) lakcímigazolvány felmutatása után Balatonudvari községben állandó lakóhellyel
rendelkezõ;
b) az Önkormányzat és a kirendeltség dolgozói;
c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek
tulajdonosai és alkalmazottai;
d) a fogyatékkal élõ személy;
e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek;
f) feladatellátás céljából a köztisztasági,
közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató
tevékenységet végzõ személy, vízimentõs,
egészségügyi és elsõsegélynyújtó személyzet;
g) valamint az ellenõrzésre jogosult szerv
képviselõje ellenõrzés céljából.
(2) A strandi belépõjegy és bérletárakat az
Önkormányzat a rendelet 1. melléklete szerint
állapítja meg.
10. § Felhatalmazást kap a polgármester,
hogy egyedi esetekben további kedvezményes
belépõjegyet biztosítson.
A strandok területhasználati szabályai
11. §. A strandok területén kereskedelmi és
vendéglátó tevékenységet csak az Önkormányzat Képviselõ-testületének hozzájárulásával és
az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerzõdés és egyéb polgári jogi szerzõdés
alapján lehet folytatni.
12. § (1) A strandok területén üzemelõ kereskedelmi és vendéglátóegység – önkormányzati
rendezvény kivételével – naponta 23.00 óráig
tarthat nyitva, feltéve, hogy ezzel nem zavarja a
környék nyugalmát.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt nyitvatartási
idõtõl történõ eltérõ nyitvatartást egyedi kérelem
alapján a polgármester engedélyez.
(3) A nyitvatartási ideje alatt a kereskedelmi
és vendéglátóegység üzemeltetõje felelõs
azért, hogy a kereskedelmi és vendéglátóegység területén, kerthelyiségében, és a strandi

környezetében a vendégek ne zavarják meg a
környék nyugalmát. Minden ilyen rendbontásért, hangoskodásért, károkozásért a kereskedelmi és vendéglátóegység üzemeltetõje a
felelõs.
13. § (1) A strandok területén kereskedelmi,
vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységet
végzõ egységek üzemeltetõi folyamatosan
kötelesek gondoskodni az üzlet, illetve
a hozzá tartozó kerthelyiség, valamint
az általuk bérelt területeknek és azok 3 méteres
környezetének takarításáról és rendben tartásáról.
(2) A keletkezett szemét elszállítására kötelesek igénybe venni az intézményes szemétszállítási szolgáltatást, és ennek érdekében kötelesek
a szolgáltatóval szerzõdést kötni.
14. § (1) A strandok vendégei számára
szolgáló autóparkolókban a gépjármûveket úgy
kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók
rendeltetésszerû használatát azok ne akadályozzák.
(2) A parkolók õrzését az Önkormányzat
nem biztosítja, ezért a parkolókban elhelyezett
gépjármûvekért, és az abban hagyott értékekért
az Önkormányzat felelõsséget nem vállal.
(3) A strandi kerékpártárolók nem õrzött
tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért,
illetve az azokban elhelyezett értékekért az
Önkormányzat felelõsséget nem vállal.
III. fejezet
A strandok használatának szabályai
15. §. (1) A strandokat fertõzõ betegek,
fertõzõ betegségre gyanús és ittas személyek
nem használhatják.
(2) 14 éven aluli gyermek a strandokon, a
vízben és a vízparton felnõtt felügyelete nélkül
nem tartózkodhat.
(3) 6 éven aluli, és a 14 év alatti úszni nem
tudó gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete
mellett fürödhet.
16. § A fürdõzõ vendégek kötelesek a strandokat, azok berendezési tárgyait és felszereléseit
mások nyugalmának és biztonságának zavarása
nélkül, rendeltetésüknek megfelelõen használni.
Ennek alapján különösen tilos:
a) A strandok területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni.
Törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele, vagy
dobálása, a Strand területén összetörése vagy
eldobálása.
b) Tilos a dohányzás: a strandi WC és
öltözõ helyiségekben, Balatonudvari Strandi
fõbejárat épületében (pénztár, mentõs helyiség),
a Fövenyesi strandi pénztár és mentõs helyiség
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épületében, valamint a strandok játszóterein és a
játszóterek 5 méteres körzetében.
c) Kutyának, vagy egyéb állatnak a strandok
területére bevitele, és a Balatonban való fürdetése tilos, kivéve a vakvezetõ kutyát és az õrkutyás
biztonsági szolgálatot.
d) Tilos gépjármûvel – engedély nélkül – a
strandok területére behajtani és gépjármûvel a
strandokon tartózkodni, parkolni.
e) Rádiót, magnót másokat zavarva nagy
hangerõre állítva hallgatni.
f) Mások nyugalmának zavarása, futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel,
kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt
területeket, valamint rendezvényeket.
g) Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac,
illetve más felfújható eszköz) használata is
fürdõzésnek minõsül, így ezek használatára
is a fürdõzés szabályai vonatkoznak. Fürdõzõ
eszközöket fürdõzõk közelében csak úgy szabad
használni, hogy azok mások életét, testi épségét
ne veszélyeztessék.
h) Tilos az úszni nem tudók részére a mélyvíz
használata.
i) Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás
alatt, valamint elsõ és másodfokú viharjelzés
idején.
j) A strandok területén az üzemeltetési
idõtartam alatt a napi nyitvatartási idõben és
azon kívül is tilos a horgászat.
17. §. (1) A fürdõzõ vendégek strandokra
bevitt értékeiért az üzemeltetõ felelõsséget nem
vállal.
(2) A strandok területén lévõ közhasználatú
eszközök és felszerelések rendeltetéstõl eltérõ
használatából eredõ balesetekért az üzemeltetõ
felelõsséget nem vállal. Az ilyen eszközök
rendeltetéstõl eltérõ használatával okozott károkért a károkozó felelõs.
18. §. (1) A strandokon lévõ kölcsönzõk a
vízi közlekedési eszközeit csak a strand szélén,
illetve az erre kijelölt helyen – a strandolók
zavarása nélkül – tárolhatják.
(2) A vízi jármûvek használata a strandolásra
kijelölt területeken – az elindulás és visszatérés
esetét kivéve – tilos. A vízi jármûvek használatára vonatkozóan a vízi közlekedés rendjérõl
szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
19. § A rendelet elõírásai alapján elkészített
– FÜRDÕHELYI RENDTARTÁSokat – a
strandfürdõk területén jól látható helyen magyar,
német és angol nyelven közzé kell tenni. A
FÜRDÕHELYI RENDTARTÁSOK a rendelet
2. mellékletét képezik.
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
20. §. (1) Jelen rendelet 2013. június 1. napján
lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési strandok
rendjérõl és a Balatonudvari Fizetõ Strand
belépõdíjairól szóló 9/2012. (V. 9.) önkormányzati rendelet.
Szabó László polgármester Németh Tünde jegyzõ
A rendelet kihirdetve: Balatonudvari, 2013.
május 13.
Németh Tünde jegyzõ
1. melléklet a 10./2013. (V.13.) önkormányzati rendelethez

c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek
tulajdonosai és alkalmazottai;
d) a fogyatékkal élõ személy;
e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek;
f) feladatellátás céljából a köztisztasági,
közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató
tevékenységet végzõ személy, vizimentõs,
egészségügyi és elsõsegélynyújtó személyzet;
g) valamint az ellenõrzésre jogosult szerv
képviselõje ellenõrzés céljából.

A BALATONUDVARI STRAND JEGYÁRAI
1. Napijegy felnõtt 8,00–18,00 óráig 450,- Ft,
kedvezményes (diák, nyugdíjas) 250.- Ft, 16.00
óra utáni kedvezményes jegy 250,- Ft.
2. Heti bérlet felnõtt 2.200,- Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas) 1.100,- Ft.
3. Szezonbérlet felnõtt 10.000,- Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas) 5.000,- Ft.
4. Ingyenes a belépésre jogosultak:
a) lakcímigazolvány felmutatása után
Balatonudvari községben állandó lakóhellyel
rendelkezõk;
b) az Önkormányzat és a kirendeltség dolgozói;
c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek
tulajdonosai és alkalmazottai;
d) a fogyatékkal élõ személy;
e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek;
f) feladatellátás céljából a köztisztasági,
közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató
tevékenységet végzõ személy, vízimentõs,
egészségügyi és elsõsegélynyújtó személyzet;
g) valamint az ellenõrzésre jogosult szerv
képviselõje ellenõrzés céljából.

FÜRDÕHELYI RENDTARTÁS
A Balatonudvari Strand rendjérõl
és szolgáltatásairól
Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizetõ
Strandfürdõ Vendégeiként!
STRANDUNK FIZETÕ STRAND!
Üzemeltetõ és tulajdonos: Balatonudvari
Község Önkormányzata. 8242 Balatonudvari,
Ady E. u. 16. Tel./fax: 87/449-266, e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu. internetes hozzáférés:
www.balatonudvari.hu.
A strand üzemelési ideje:
2013. évben: június 15-tõl augusztus 25-ig,
reggel 8.00 órától este 18.00 óráig tart. Pénztári
órák: 8.00–18.00 óráig.
A díjtételeket a pénztárnál kifüggesztett árjegyzék tartalmazza. A napijegy az érvényessége
napján egy alkalomra szól. Az ismételt belépéshez – a nyitvatartási idõ alatt – a kilépéskor a
pénztárnál kapott karszalagot kell viselni és az
újabb belépés alkalmával bemutatni.
FIGYELEM! A strandfürdõt 18.00 óra után
mindenki csak saját felelõsségére veheti igénybe.
Az önkormányzat a strandi szolgáltatásait és a
jogszabályi elõírásoknak megfelelõ mûködtetés
feltételeit csak a nyitvatartási idõ alatt biztosítja.
Kedves Vendégeink! Pihenésükhöz, strandolásukhoz, WC és hidegvizes zuhanyzó
helyiségek, kültéri zuhanyzó, öltözõhelyiségek,
kerékpártároló, valamint vendéglátó egységek
kínálata áll rendelkezésükre.
A szabadidõ tartalmas eltöltéséhez minõsített
gyermekjátszótér, gyermekanimációs helyiség,
strandröplabda pálya, focipálya, vízisporteszköz
kölcsönzõ kínálatából választhatnak.
Folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek és felnõtt sport és kulturális események
hirdetéseit.
Hangulatos strandi séták tehetõk az éjszaka
kivilágított parti sétányon.

A FÖVENYESI STRAND JEGYÁRAI
1. Napijegy felnõtt 8,00–18,00 óráig 300,- Ft,
kedvezményes (diák, nyugdíjas) 200.- Ft, 16.00
óra utáni kedvezményes jegy 200,- Ft.
2. Heti bérlet felnõtt 500,- Ft, kedvezményes
(diák, nyugdíjas) 900,- Ft.
3. Szezonbérlet felnõtt 7.000,- Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas) 4.000,- Ft.
4. Ingyenes a belépésre jogosultak:
a) lakcímigazolvány felmutatása után
Balatonudvari községben állandó lakóhellyel
rendelkezõk;
b) az Önkormányzat és a kirendeltség dolgozói;

2. melléklet a 10/2013. (V. 13.)
önkormányzati rendelethez
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Díjtalan szolgáltatásaink:
Elsõsegélynyújtás, vízimentõ szolgálat,
öltözõk, WC-használat, kültéri zuhanyzó,
valamint ingyenes parkolási lehetõség és kerékpártároló. Ingyenes strandröplabda pálya és
futballpálya.
A viharjelzést a meteorológiai szolgálat látja
el fényjelzéssel.
A strandon díjmentes közérdekû információs
hangosbemondó szolgáltatás mûködik.
A strand használatának szabályai:
1. A strandot fertõzõ betegek, fertõzõ betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.
2. 14 éven aluli gyermek a strandon, a vízben
és a vízparton felnõtt felügyelete nélkül nem
tartózkodhat.
3. 6 éven aluli, és a 14 év alatti úszni nem
tudó gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete
mellett fürödhet.
4. Tilos az úszni nem tudók részére a mély
víz használata.
5. Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás
alatt, valamint elsõ és másodfokú viharjelzés
idején.
6. Tilos a fürdõhely határát jelzõ bóják vonalán túl a vízben tartózkodni.
7. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a
csoport vezetõjének a fürdõzõk létszámának
megfelelõ számú, úszni tudó és vízimentésben
jártas felnõtt személyekbõl figyelõ és mentõ
õrséget kell állítania.
8. Tilos a strand területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni.
Tilos törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele,
vagy dobálása, a strand területén összetörése
vagy eldobálása.
9. Tilos a dohányzás: a strandi WC és
öltözõhelyiségekben, a fõbejárat épületében
(pénztár, mentõs helyiség), valamint a strand játszóterein és a játszóterek 5 méteres körzetében.
10. Kutyának, vagy egyéb állatnak a strand
területére bevitele, és a Balatonban való fürdetése tilos, kivéve a vakvezetõ kutyát és az õrkutyás
biztonsági szolgálatot.
11. Tilos gépjármûvel – engedély nélkül
– a strand területére behajtani és gépjármûvel a
strandon tartózkodni, parkolni.
12. Rádiót, magnót másokat zavarva nagy
hangerõre állítva hallgatni.
13. Mások nyugalmának zavarása, futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel,
kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt
területeket, valamint rendezvényeket.
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14. Az úszóeszközök (vizibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata
is fürdõzésnek minõsül, így ezek használatára
is a fürdõzés szabályai vonatkoznak. Fürdõzõ
eszközöket fürdõzõk közelében csak úgy szabad
használni, hogy azok mások életét, testi épségét
ne veszélyeztessék.
15. A strand területén az üzemeltetési
idõtartam alatt a napi nyitvatartási idõben és
azon kívül is tilos a horgászat.
16. A parkoló, a kerékpártároló és a strand
területe nem õrzött. A parkolóban elhelyezett
gépjármûvekért, a kerékpártárolóban elhelyezett
kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért, valamint a strandra bevitt értékekért az
önkormányzat felelõsséget nem vállal.
17. A strand területén lévõ közhasználatú
eszközök és felszerelések rendeltetéstõl eltérõ
használatából eredõ balesetekért az üzemeltetõ
felelõsséget nem vállal. Az ilyen eszközök
rendeltetéstõl eltérõ használatával okozott károkért a károkozó felelõs.
Az önkormányzat hatályos strandrendelete a
pénztárnál megtekinthetõ, kérjük az abban foglaltak betartását, a strandi elõírások megszegése
hatósági eljárást von maga után.
Amennyiben a strandüzemeléssel kapcsolatban bármi rendelleneset tapasztal, vagy
kellemetlenség éri, kérjük jelezze a pénztárnál,
vagy az üzemeltetõnél.
Balatonudvari Község Önkormányzata és a
strand valamennyi dolgozója nevében kellemes
pihenést kívánunk.
FÜRDÕHELYI RENDTARTÁS
A Fövenyesi Strand rendjérõl, szolgáltatásairól
Üdvözöljük Önöket a Fövenyesi Strandfürdõ
Vendégeiként!
STRANDUNK FIZETÕ STRAND!
Üzemeltetõ és tulajdonos: Balatonudvari
Község Önkormányzata. 8242 Balatonudvari,
Ady E. u. 16. Tel./fax: 87/449-266, e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu. internetes hozzáférés:
www.balatonudvari.hu.
A strand üzemelési ideje
2013. évben: június 28-tól augusztus 25-ig,
reggel 8.00 órától este 18.00 óráig tart. Pénztári
órák: 8.00–18.00 óráig.
A díjtételeket a pénztárnál kifüggesztett árjegyzék tartalmazza. A napijegy az érvényessége
napján egy alkalomra szól. Az ismételt belépéshez – a nyitva tartási idõ alatt – a kilépéskor a
pénztárnál kapott karszalagot kell viselni és az
újabb belépés alkalmával bemutatni.

FIGYELEM! A strandfürdõt 18.00 óra után
mindenki csak a saját felelõsségére veheti
igénybe.
Az önkormányzat a strandi szolgáltatásait és a
jogszabályi elõírásoknak megfelelõ mûködtetés
feltételeit csak a nyitvatartási idõ alatt biztosítja.
Kedves Vendégeink! Pihenésükhöz, strandolásukhoz, minõsített gyermek játszótér, WC és
hidegvizes zuhanyzó helyiségek, strand röplabda pálya, lábtenisz pálya, valamint vendéglátó
egységek kínálata áll rendelkezésükre.
Díjtalan szolgáltatásaink:
Elsõsegélynyújtás, vízi mentõszolgálat, WCés öltözõ használat, valamint ingyenes parkolási
lehetõség, ingyenes strandröplabda és lábtenisz
pálya. A viharjelzést a meteorológiai szolgálat
látja el fényjelzéssel.
A strand használatának szabályai:
1. A strandot fertõzõ betegek, fertõzõ betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.
2. 14 éven aluli gyermek a strandon, a vízben
és a vízparton felnõtt felügyelete nélkül nem
tartózkodhat.
3. 6 éven aluli, és a 14 év alatti úszni nem
tudó gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete
mellett fürödhet.
4. Tilos az úszni nem tudók részére a mélyvíz
használata.
5. Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás
alatt, valamint elsõ és másodfokú viharjelzés
idején.
6. Tilos a fürdõhely határát jelzõ bóják vonalán túl a vízben tartózkodni.
7. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a
csoport vezetõjének a fürdõzõk létszámának
megfelelõ számú, úszni tudó és vízi mentésben
jártas felnõtt személyekbõl figyelõ és mentõ
õrséget kell állítania.
8. Tilos a strand területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni.
Tilos törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele,
vagy dobálása, a strand területén összetörése
vagy eldobálása.
9. Tilos a dohányzás: a fõbejárt épületében
és annak 5 méteres körzetében, a strandi WC és
öltözõ helyiségekben, valamint a strand játszóterein és a játszóterek 5 méteres körzetében.
10. Kutyának, vagy egyéb állatnak a strand
területére bevitele, és a Balatonban való fürdetése tilos, kivéve a vakvezetõ kutyát és az õrkutyás
biztonsági szolgálatot.
11. Tilos gépjármûvel – engedély nélkül
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– a strand területére behajtani és gépjármûvel a
strandon tartózkodni, parkolni.
12. Rádiót, magnót másokat zavarva nagy
hangerõre állítva hallgatni.
13. Mások nyugalmának zavarása, futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel,
kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt
területeket, valamint rendezvényeket.
14. Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata
is fürdõzésnek minõsül, így ezek használatára
is a fürdõzés szabályai vonatkoznak. Fürdõzõ
eszközöket fürdõzõk közelében csak úgy szabad
használni, hogy azok mások életét, testi épségét
ne veszélyeztessék.
15. A strand területén az üzemeltetési
idõtartam alatt a napi nyitvatartási idõben és
azon kívül is tilos a horgászat.
16. A parkoló és a strand területe nem õrzött.
A parkolóban elhelyezett gépjármûvekért és
az azokban elhelyezett értékekért, valamint
a strandra bevitt értékekért az önkormányzat
felelõsséget nem vállal.
17. A strand területén lévõ közhasználatú
eszközök és felszerelések rendeltetéstõl eltérõ
használatából eredõ balesetekért az üzemeltetõ
felelõsséget nem vállal. Az ilyen eszközök
rendeltetéstõl eltérõ használatával okozott károkért a károkozó felelõs.
Az önkormányzat hatályos strandrendelete a
pénztárnál megtekinthetõ, kérjük az abban foglaltak betartását, a strandi elõírások megszegése
hatósági eljárást von maga után.
Amennyiben a strandüzemeléssel kapcsolatban bármi rendelleneset tapasztal, vagy
kellemetlenség éri, kérjük jelezze a pénztárnál,
vagy az üzemeltetõnél.
Balatonudvari Község Önkormányzata és a
strand valamennyi dolgozója nevében kellemes
pihenést kívánunk.

Közmeghallgatás
Tisztelettel hívunk minden kedves
ingatlantulajdonost nyári
közmeghallgatásunkra, augusztus
4-én, vasárnap délelõtt 10 órára
a balatonudvari kultúrházba.
(Kerkápoly u. 23.)
Meghívottaink:
Probió Zrt, Rendõrség, E.ON,
Polgárõrség.
Az Önkormányzat beszámolója
mellett kérjük észrevételeiket,
véleményüket Önök is osszák meg
velünk községünk jövõképének
alakítása érdekében.
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NYÁRI PROGRAMJAINK

Udvari Forgatag
Nyári forgatagunkkal várjuk a „csend,
nyugalom, Balaton szigetén Balatonudvariban. Strandjaink, remek akusztikájú hangversenytermeink kellemes perceket ígérnek
a hozzánk érkezõknek. Legyenek vendégeink, részesei programjainknak, keressék fel
a legendás szív alakú sírköveinket!
Június
22., szombat Udvari Forgatag – szezonnyitó, marhahúsból készült ételek versenye
a balatonudvari strandparkolóban, egész
napos programokkal, este szezonnyitó
ünnep, majd strandbuli a Fúzióval.
Július
6., szombat Csoki Kupa a futballpályán.
Hetedhét Mesefesztivál, Mesevonat indul
Alma koncertre 18,00 órakor.
9–14. Pedál Színház Kerékpáros vándorszínház vásári komédiákkal a strandokon – bármikor, bárhol…
12., péntek Hetedhét Mesehétvége gyermekprogramok a strandokon: játszóház,
mese, táncház.
10,00–12,00 Gyermekjátszó a fövenyesi
strandon.
15,00 Gabalyda Bábszínház: Csodakút c.
meséje, majd táncház.
14,30–16,30 Gyermekjátszó a balatonudvari strandon.
17,30 Gabalyda Bábszínház: Brémai muzsikusok c. meséje, majd táncház.
13., szombat SMS Strandnyitó buli fövenyesi strandon.
Július 20. 19,00 – Oboa kamarakoncert a
fövenyesi kápolnában.
27., szombat Rulett buli a balatonudvari
strandon.

Augusztus
3., szombat 19,00 Sipkai Deborah – hárfaestje – Szerelmi álmok címmel a fövenyesi kápolnában.
3. ,szombat 21,00 Török Ádám és a Mini
Trió a balatonudvari strandon.
10., szombat Wolf Kati és a Sunny
Dance Band a balatonudvari strandon
(belépõjegyes program).
18., vasárnap 19,00 Barangolások DélAmerikában – Szilvágyi Sándor gitárestje a fövenyesi kápolnában.
19., hétfõ Ünnepi dallamok és fáklyás
felvonulás a balatonudvari strandra, este
Rulett buli.
24., szombat 19,00 Gitár koncert a
Kerkápoly utcai koncertteremben.
Szeptember
7., szombat Horgász- és halászlé fõzõ
verseny. Szezonzáró a balatonudvari
strandon.
További információ: www.balatonudvari.
hu.
A programváltoztatás joga fenntartva.
Hangversenyeinket a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatja!

Folyamatos strandi attrakciók július
1-tõl.
Mindkét strandunkon július 1-tõl péntekenként (10,00–12,00 óráig a fövenyesi,
14,00–17,00 óráig a balatonudvari strandon) Ákom-Bákom játszóházzal várjuk a
kicsiket!
A sportos életmód kedvelõinek szombat
délutánonként Mozdulj Balaton sportprogramokkal és vízi aerobic foglalkozásokkal
kedveskedünk!
Könyvtári nyitva tartás
Június 15-tõl a balatonudvari strandhoz
közeli könyvtár a nyári nyitva tartás szerint
minden hétfõn és csütörtök 17,00–19,00
óráig várja a kedves olvasókat.
Hétfõnként játszóházzal kedveskedik a
gyermekeknek, érdekelõdõknek a könyvtári órák alatt.
Könyvtáros: Marton Éva 06-70-62258-29.

Udvari Galéria
Állandó helytörténeti kiállítással és
idõszaki tárlatokkal várjuk a látogatókat.
Helytörténeti Galériánk augusztus végéig
tart nyitva. A Galéria Kurucz Istvánné
gondnoksága alatt mûködik. Érdeklõdés,
bejelentkezés: 06-20-590-80-28.
Nyitva tartás: Június 22-tõl, a szezonnyitótól. Hétfõ szünnap. Kedd–péntek:
9,00–11,00 és 15,00–18,00, szombaton
és vasárnap: 9,00–11,00 és 15,00–17,00
óráig.
Tárlatok: június 22-július 11. Hajdú
Margit akvarelljei. Kurátor: Rácz Zita.
Július 12– július 22. Édes Erdély! Fotókiállítás Thaler Tamás képeibõl.
Július 22–augusztus végéig: Istók Bernadett festõmûvész képei, kurátor: Rácz
Zita.
A Galériában a helyi asszonyok munkáiból, elsõsorban kézimunkákból, is láthatnak
egy kis ízelítõt.
Slide SC programjai
Futó edzések. Az egyesület az idei évben ingyenes közös hétvégi futó edzéseket
tart minden szombat–vasárnap reggel. Találkozó reggelente 7,45-kor a Polgármesteri
hivatal elõtt. Indulás 8,00 órakor.
Távok 5 vagy 10 km. Korhatár nincs.
A futás önszervezõdõ lesz a jövõben, az
egyesület csak az elsõ lépéseket vezeti be.
A futás minden alkalommal más és más
terepet ajánl, hogy megismerve azt, utána
mindenki egyénileg is nekiindulhasson.
A futó edzések terepen zajlanak nem
aszfalton.
Keresse a rendezvényt az egyesület
facebook oldalán is!
Fövenyesi strand
2013. augusztus 24–25. VI. Balaton
Maraton, Nyíltvízi Magyar Bajnokság
szombaton és sprint távú quadratlon kupa
vasárnap.
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Bemutatjuk Hajdú Margit festõmûvészt

Budapesten élek, gyermekkorom óta
szenvedélyem a festés. A festés számomra
nemcsak egy örömteli elfoglaltság, hanem
a boldogság forrása is. Néha küzdelem, de
megnyugvás is.
Több technikát kipróbáltam már az
olajtól a temperáig, de mindig visszatérek az igazi kihívást, élményt jelentõ
akvarellhez. Állandó résztvevõje vagyok

Hódmezõvásárhelyen, a Tornyai János
Múzeumban megrendezett nyári és téli
tárlatoknak.
2005-ben elnyertem a Téli Tárlat Diplomáját, a Tornyai János Díjat.
Képeim megtalálhatóak számos hazai
gyûjtõnél, de eljutottak a világ több pontjára, az Egyesült Államokba, Kanadába,
Izraelbe, az Egyesült Királyságba, Németországba és Ausztráliába is.
Az elmúlt évtizedekben rendszeresen
vettem részt alkotótáborokban, a mártélyi
Tisza holt ág mellett.
Mostanában fõleg a természet adta szépség, a fák, virágok, a tájak adják az ihletet,
ezekrõl készítem képeimet fõleg akvarell
technikával.
Festményeimmel rendszeres résztvevõje
vagyok jótékonysági árveréseknek, mellyel
hátrányos helyzetû gyermekeket támogatnak.
Kiállításaim:
1972–2008 Hódmezõvásárhely.
Tornyai János Múzeum Nyári és Téli
Tárlatok évente.

Továbbra is szépítsük településünket
Hosszú évek munkájának köszönhetõen kialakult Balatonudvari településrõl
egy igen jó vélemény a falu településképét, gondozottságát, rendezettségét
illetõen. Önkormányzatunk nagyon sokat
igyekszik tenni ennek érdekében, folyamatosan gondozzuk a nagy kiterjedésû
zöldterületeinket, parkokat, strandokat,
utcákat. Dolgozóink és a közfoglalkoztatottak is folyamatosan végzik a nyári
idõszakban sajnos megnövekedõ hulladékszedést is. Kiemelkedõ a település
üzemeltetésben az évente megrendezésre
kerülõ gallyzúzás és lomtalanítás eseménye is, mely szintén a falu tisztán
tartásához járul hozzá és segíti az ingatlantulajdonosokat kertjeik gondozásában,
a növényzet karbantartásában. Méltán
mutatja munkánk eredményét az is, hogy
számos közterület szépítõ versenyen volt
településünk díjazott.
A mi munkákat azonban nagyon el
tudja rontani egy-egy olyan ingatlan látképe, mely már hosszú ideje elhanyagolt,
gazzal borított.
Kérjük ezért a tisztelt ingatlantulaj-

donosokat, hogy önök is igyekezzenek
mindent megtenni annak érdekében,
hogy településünk híre a szép, rendezett
településkép továbbra is megmaradjon.
Szeretnénk, ha minden hozzánk látogató
örülne a szép, tiszta környezetnek, érezze
mindenki, hogy itt olyan emberek élnek,
akik szívükön viselik a település külsõ
megjelenését is.
A nyári idõszakban kollégáink folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a
rendezetlen ingatlanokat, és a tulajdonosok felszólító levelet fognak kapni. Felhívjuk továbbá az ingatlantulajdonosok
figyelmét a parlagfû szezon közeledtével
a szükséges parlagfû mentesítési feladatok
elvégzésére is. Szeretnénk ugyanakkor
köszönetet mondani minden ingatlantulajdonosnak, aki kiemelkedõen gondozza,
tartja rendben és szépen az ingatlanát és
annak környezetét.
Kérjük, hogy fogjunk össze, egyénileg
és közösen is annak érdekében, hogy
településünk tiszta és rendezett legyen,
méltó a kialakult jó hírnevéhez.
Balatonudvari Önkormányzat

1980 Budapest Fõvárosi Mûvelõdési Ház.
2005 Budapest Magyar Víziközmû
Szövetség.
2006 Budapest Schola Europa.
2006 London Royal College of Art.
2006 Budapest Fõvárosi Vízmûvek.
2007 Budapest Pagoda Galéra–SUZUKI
HÁZ.
2008 Galyatetõ Grand Hotel.
2008 Tokaj – Tokaji Galéria.
2008 Szentendre–Céh Galéria.
2008 Gyál Bartók Béla Általános Iskola.
2008 Budapest Magyar Víziközmû
Szövetég.
2009 Sopron Várkerület Galéria.
2009 Szentendre Céh Galéria.
2009 Budapest Radisson Sas Béke Hotel.
2009 Budapest Mamaison Izabella
Residence.
2010 Lövõ Kulturális Központ.
2010 Csurgó Városi Múzeum.
2011 Dobogókõ Manréza (Walden Hotel).
2011 Nagykörü Galéria.
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Ügyfélfogadás a Balatonudvari Kirendeltségen és egyéb ügyintézõi fogadóórák
Polgármesteri Hivatal telefon
és fax: 87/449-266, 87/449-188,
e-mail: jegyzo@balatonudvari.
hu
Ügyfélfogadás, ügyintézõk:
hétfõn és szerdán: 8–15, péntek
8–12.
Keddi és csütörtöki napokon
az ügyfélfogadás szünetel.
Dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség-vezetõ valamennyi
ügyfélfogadási idõben áll az ügyfelek rendelkezésére.
Szabó László polgármester
ügyfélfogadási ideje: minden

szerdán 8.00 órától 12.00 óráig.
Építési ügyekben a Balatonfüredi
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@balatonudvari.
hu
A Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozójának, Lõrinczné
Németh Lilla, fogadóórája min-

den 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 kirendeltségi hivatalban.
A rendõrség fogadóórája minden hónap 3. szerda, a helyi körzeti megbízotti irodában.

Civil Ház tájékoztatója
Masszázs – Infraszauna
Keller Dorka
0036-30/524-35-79
Hétfõ 9,00–18,00, szerda 9,00–18,00,
péntek 9,00–18,00
szombat 9,00–13,00
Fodrászat
Szécsi Anita
0036-30/293-78-36
Hétfõ 08,30–18,00, szerda 13,30–18,00

Pedikûr–Manikûr
Németh Mónika
0036-20/487-82-51
Hétfõ 08,30–18,00, szerda 13,30–18,00
Kozmetika
Nagy Klaudia
0036-70/428-71-54
Hétfõ 08,00–18,00, szerda 13,30–18,00.
Várjuk kedves vendégeinket Balatonudvariban a Levendula utcai (bolt utcája)
Szolgáltató Házban

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 Telefon:
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 13-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Járási Földhivatala, Balatonfüred,
Felsõ köz 2. E-mail cím: balatonfured@takarnet.hu Tel.: 87/581190, 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. E-mail cím:
antsz@kdr.antsz.hu Tel.: 87/580155, 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 11-ig.
Balatonfüredi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége, Balatonfüred, Kossuth u. 14. E-mail

cím: veszpremmkbalatonfured@
lab.hu Tel.: 481-487, fax.: 87/324112. 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.

Anyakönyvi hírek
Fekete Brigitta és Pázmány Péter házasságkötéséhez gratulálunk!

Szentmisék és istentiszteletek idõpontjai

Katolikus: Minden vasárnap délelõtt 10 órakor.
Református: június 23., vasárnap 14 órától, július 7., vasárnap 14 órától, július 21., vasárnap 14
órától, augusztus 4., vasárnap 14 órától.
Fövenyesi kápolna: Húsvéttól szeptemberig minden vasárnap 7,30 órakor.
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XIX. ÉVFOLYAM 3. 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 Kirendeltség, 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

