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AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

Május 9-én, szombaton egész 
napos szabadtéri programok várják 
a természet kedvelőit. Horgásztalál-
kozó az alábbi programmal:

7,30 óráig Beérkezés a Balaton-
akali strandra

7,30 órától Regisztráció 
8,15 óra Technikai értekezlet, sor-

solás, ezt követően a versenyhelyek 
elfoglalása, felkészülés a versenyre. 

8,50 óra Első dudaszó – etetés 
kezdete

9,00 óra Második dudaszó – ver-
seny kezdete

12,20 óra Harmadik dudaszó – 
verseny vége előtti 10 perces figyel-
meztetés

12,30 óra Negyedik dudaszó – ver-
seny vége. A dudaszó elhangzásakor 

már megakasztott hal a versenybe 
akkor számít bele, ha a szákolása 15 
perc alatt megtörténik.

12:30 órától Mérlegelés a verseny 
helyszínén, kizárólag a versenyző 
jelenlétében.

Casting. A horgászverseny ideje 
alatt a kísérők és az érdeklődök 
kipróbálhatják „célba dobási” tudá-
sukat a  kiépített kéttáblás casting 
pályán.

Halösvény avató kb. 13,00 óra-
kor, 14 órától indul a halösvénytől 
a Balatonakaliért Támogatási Köz-
alapítvány hagyományos túrája.(kb. 
8 km) 

A Becseri csemetekert érintésével 
úticélunk a Vászolyhoz közeli ha-
talmas erdei Tóállás, mely a tavaszi 

időszaknak megfelelően reményeink 
szerint „vizes” állapotában fogad 
minket. Hazafele pedig a Horog-
völgyön – ahol majd a „Nagy szik-
lákról” kitekinthetünk a Balatonra is 
– át ereszkedünk le a faluba. Túrára 
fel, mindenkit szeretettel várunk! :-)

A nap zárása kb. 19,00 órakor 
bográcsos paprikás krumplival a 
régi Horgásztanyánál a felújított 
Kiállítóterem és kulturális épület 
udvarán.

Mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők: 

Bakony-Balaton Horgászszövetség, 
Balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány, Balatonakali 

és Vidéke Sporthorgász Egyesület
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
HAMAROsAN MEgvÁlTOZIK 

A TElEpülésI HONlAp
2010-ben indult jelenlegi honla-

punk, ami akkor korszakalkotónak volt 
mondható. Az idők során a legfonto-
sabb kommunikációs eszköze lett az 
önkormányzatnak, a civil szervezetek-
nek és a szobakiadóknak egyaránt. Az 
önkormányzat határozott szándéka volt, 
hogy egyfajta egyensúlyt teremtsen a 
települési médiák között és hogy azok 
együtt, egymást kiegészítve dolgozzanak 
a lakosság hiteles tájékoztatásán. Mára 
elmondhatjuk, hogy ez jól sikerült, hisz 
amit a leggyorsabban akarunk közvetíteni 
az a honlapon azonnal megjelenik, amit 
vizuálisan szeretnek látni az emberek az 
a tv-ben kap teret, amire pedig később 
is szükség lehet, azt írott formában az 
Akali Hírek segítségével adjuk közzé. 
A www.balatonakali.hu weboldal a 
visszajelzések és a statisztikák mutatói 
szerint látogatott, közkedvelt oldal. Az 
adatok egyértelműen azt mutatják, hogy 
a kiadó házak, a programok és a strand 
a legkeresettebb területe az oldalnak. Ez 
azt jelenti, hogy jól döntöttünk, amikor 
a kialakítás során nem az önkormányzat 
lett a „főszereplő” az oldalon, hanem 
inkább a szolgáltató jelleg lett erősítve. 
Ez a jövőben is az egyik legfontosabb 
feladata lesz a honlapnak.

Annak ellenére, hogy mind a mai na-
pig kiváló, a hozzánk hasonló települé-
sek oldalaihoz képest mindig sokkal több 
friss információval szolgáló lap a miénk, 
eljárt az idő felette. A szakemberek véle-
ménye szerint két évente fel kell újítani 
egy honlapot, hogy az tudja követni a 
technika fejlődését. A megjelenését 
tekintve ma újszerű grafikai megoldá-
sokat tartalmaznak az oldalak és sokkal 
gyorsabban előhívhatók az információk, 
mint a pár éve készített vetélytársaiké. 
Igen fontos kihívásnak kell megfelelnie 
a modern weboldalaknak azzal, hogy a 
legkülönbözőbb felületek mindegyikén 
tökéletesen kell megjeleníteniük az 
információkat. Nevezetesen, ha például 
okos telefon segítségével akar valaki 
Akaliban szállást foglalni a weboldalunk 
meglátogatásával, akkor az ott megjele-
nő telefonszámokat egy gombnyomással 
tárcsázni tudja. 

Az önkormányzat 2015-ös költség-
vetésében forrást biztosított a szükséges 
fejlesztésre, márciusi testületi ülésén 
pedig ki is választotta az ajánlatok 
közül a legmegfelelőbbet. Igyekeztünk 
olyan, lehetőleg elérhető távolságba lévő 
vállalkozást keresni, aki megfelelő refe-
renciákkal rendelkezik. Mindenképpen 
elvárás volt a testület részéről a jelenlegi 
üzemeltető leváltása, mivel az első évek 
kiváló szolgáltatását követően az elmúlt 
időszakban túl sok volt a panasz az 
üzemeltetés során. A határozat szerint az 
InterWord weblapfejlesztő vállalkozást 
bíztuk meg, akik nevéhez kapcsolódik a 
Hangvilla, a Petőfi Színház és az Aréna 
új honlapja is.

 Amennyiben ki tudjuk szolgálni a 
vállalkozás által kért adatokat, akkor 
várhatóan nyárra életre kelhet a megújult 
felület. Az új webes arculattal párhuzam-
ban az Akali Hírek külső megjelenése is 
megváltozik. Ezt már az olvasók tapasz-
talhatták a jelenlegi számnál. Az újság 
küllemének megváltoztatása szintén az 
InterWord feladata volt. A külső változás 
mellett a tartalomban is kisebb változá-
sokat eszközöltünk, melyek közül talán 
az egyik legfontosabb, hogy a jövőben a 
kirendeltség vezető úr minden alkalom-
mal összefoglalja az előző szám óta eltelt 
testületi ülések határozatait. 

Bízom benne, hogy mind az új honlap, 
mind pedig az újság új köntöse a többség 
számára élményt fog jelenteni. Remélem, 
hogy a közösség számára és a vállalko-
zások számára egyaránt új sikereket és 
amellett profitot is hoz a fejlesztés. 

Koncz Imre polgármester
k

EgY lépéssEl KÖZElEbb 
AZ AKAlI MANdulÁHOZ

Sokszor, sok helyen beszéltünk már 
arról, hogy Balatonakali, aki évtizedek-
kel korábban is a mandula hazája volt, 
ismét elérheti ezt a megtisztelő elneve-
zést. Az önkormányzati és a közösségi 
szándék már régóta megvan, viszont az 
ehhez szükséges földek nem állnak a 
rendelkezésünkre mind a mai napig. Na-
gyon szerencsésnek mondható, hogy az 
önkormányzat mellett több vállalkozás is 
telepít mandulát kisebb területeken. Az 
elmúlt hónapban végre komolyabbnak 

mondható pozitív változás történt az ál-
lam hozzáállásában. A Földművelésügyi 
Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős 
Államtitkársága, a Gyümölcskutató 
Intézet igazgatója, a Badacsonyi Szőlé-
szeti Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ 
általános igazgatóhelyettese és jómagam 
ültünk tárgyalóasztalhoz. A minisztérium 
részéről dr. Feldman Zsolt helyettes ál-
lamtitkár úr kollégája dr. Császár Lajos 
tájékoztatott, hogy az általa képviselt 
minisztériumnak szándékában áll segíte-
ni az önkormányzatnak azon szándékát, 
hogy a micsurini területek, valamint 
az úgynevezett Nagymocsár területét 
kezelésbe adja az önkormányzatnak. 
Amennyiben ez megvalósulna, akkor 
az önkormányzatnak egy megvalósít-
hatósági tanulmányt kellene készítetnie 
a tervezett mandulás létrehozására. A 
nagy mandulás telepítésével kapcsolatos 
tervek ismertetése mellett szóba került 
az őszre tervezett mintegy 1,5 ha-os 
mandulás kertünk ügye is. A tárgyaláson 
résztvevők szerepet vállaltak abban is, 
hogy ezt a „kis” ültetvényt is valamilyen 
formában támogassák. A talajvédelmi 
terv elkészítését Májer János úr a Bada-
csonyi Szőlészeti Kutatóintézet igazga-
tója felajánlotta a rendelkezésükre álló 
technikai eszközök és szakszemélyzet 
bevonásával. A telepítési terv előkészíté-
sében és kidolgozásában dr. Erdős Zoltán 
úr, a gyümölcskutató intézet igazgatója, 
ajánlotta fel segítségét. A másfél hektá-
ros manduláshoz szükséges csemeték 
beszerzésében pedig Császár Lajos úr 
ígérte, hogy akár anyagilag is segítséget 
szervez a számunkra. 

Összegezve az előbbieket nyugtázhat-
juk, hogy jó irányba indult el az Akali 
Mandula ügye. Nem azt jelenti, hogy ren-
geteg mandulánk lesz jövőre, hanem azt, 
hogy a településünk régi mandulás múlt-
ja elindulhat új útján. Minden bizonnyal 
részletekben lesz módunk telepíteni és az 
sem biztos, hogy tiszta mandula kultúra 
lesz a jövő. Terveinket a telepítéssel kap-
csolatban csak abban az esetben tudjuk 
megvalósítani, ha forrásokhoz is jutunk. 
A minisztériummal és a társintézményei-
vel elkezdett tárgyalásunk lehet a záloga 
annak, hogy a jövőben időben értesüljünk 

AKALI HÍREK
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a lehetséges forrásokról és mivel a közös 
munka révén már a minisztériumnak is 
presztízs kérdés lehet a telepítés, így 
nagyobb lehet az esélyünk egy esetleges 
forrás megnyerésére is. 

Koncz Imre polgármester
k

bAlATONAKAlI KÖZség 
ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületéneK 
2015. március 13-i rendKívüli 

nyilvános üléséről
Ezen az ülésen soron kívül kellett 

dönteni a strandi átemelő kivitelezéséről, 
hogy a munkával a szezonra el is ké-
szüljenek. A DRV megfuttatta a terveket 
a szóba jöhető kivitelezők között és a 
beszerzett árajánlatok alapján a testület 
kivitelezőt választott. A munkának hamar 
neki is álltak és várhatóan május 15-re el 
is készülnek vele.

Az ülésen sor került még a fenti mun-
ka műszaki ellenőrének kijelölésére.  

A kivitelezés bruttó 11.314.939,-Ft, a 
műszaki ellenőri tevékenység 704.850,-
Ft összegbe kerül. Ezeket a költségeket 
a DRV-től kapott eszközhasználati díjból 
fedezzük, melyet elkülönítetten kell ke-
zelnünk és a meglévő rendszer rekonst-
rukciójára kell fordítani.

A munka elkészültével növekszik a 
strand üzemeltetés biztonsága.

k
bAlATONAKAlI KÖZség 

ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületéneK  

2015. március 31-i nyilvános 
üléséről

– A Képviselő-testület az ülésen kiírta 
az óvodavezető pályázatot. 

Erre azért került sor, mert 3 éve meg-
változtak az előírások, új képesítési kö-
vetelményeknek kell megfelelni, amiért 
a vezető óvónőnek is újból tanfolyamra 
kellene járni. Mivel az óvoda vezetőnk-
nek is hiányzik az előírt képzettségi pa-
pírja, ezért nem lehet 1–1 évnél hosszabb 
időre megbízást adnunk neki.

Így a Képviselő-testület 2013-tól 
határozatai értelmében 1–1 évre adhatott 
vezetői megbízást Sárándiné Németh 
Hajnalkának. 

Az óvodavezetői megbízás a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény sze-
rint magasabb vezetői megbízás, át nem 
ruházható képviselő-testületi hatáskör, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény értelmében ezt pályázat 
útján kell meghirdetni és betölteni. 

A pályázati feltételeket határozta meg 
a testület. 

– A közbeszerzésekről szóló törvény 
az ott felsorolt ajánlatkérőket (így a 
helyi önkormányzatot is) kötelezi, hogy 
a költségvetési év elején, legkésőbb 
március 31. napjáig készítsék el az éves 
közbeszerzési tervet az adott évre terve-
zett közbeszerzéseikről.

Az Önkormányzatunk a 2015-ös évre 
vonatkozóan nem tervez – önerőből – 
olyan beruházást, mely közvetlenül a 
közbeszerzés értékhatárok alá tartozna. 
Így a tervben nem szerepel egy tétel 
sem.

Azonban be van adva egy pályázatunk 
(2012. november óta) a KDOP-2.1.1/D-
12 turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése című konstrukcióra. A projekt 
címe: „Piarista lelkiség, települési kö-
zösség és gazdaság: múltból a jövőbe 
Akaliban”. A projekt összes költsége a 
beadáskor: 273.639.280,-Ft volt. 

Erről a pályázatról a közel jövőben 
végre döntés születhet. 

Ha nyernénk, akkor, mint ajánlatkérők 
a közbeszerzési tervben nem szereplő 
beruházásra – a fenti tervet módosítva – 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is le 
kell folytathatnunk. 

– A Képviselő-testület megtárgyalta a 
nyári színes, gazdag kulturális program 
sorozatot.

A napirenddel kapcsolatban 2 testületi 
döntést is hozott.

Az első az Akalinfo megjelenteté-
sével kapcsolatos volt. A szerződések 
megkötéséhez, a kiadvány hirdetők általi 
befizetésből származó költségek terhére 
történő megjelentetéséhez a Képviselő-
testület felhatalmazására volt szükség.  

A nyári programokhoz, az ezzel 
kapcsolatos szerződések megkötéséhez 
ugyancsak a Képviselő-testület felhatal-
mazására volt szükség a programkeret 
terhén belül. 

– Az önkormányzati törvény az ön-
kormányzatok részére előírja a gazdasági 
program készítését. A Képviselő-testület 
hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gaz-
dasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti. A gazdasági program, fejlesztési 
terv a Képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára vagy azt meghaladó idő-
szakra szól.

A gazdasági program, fejlesztési terv 
helyi szinten meghatározza mindazokat 
a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek 
a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi tár-
sadalmi, környezeti és gazdasági adott-
ságok átfogó figyelembevételével a helyi 
önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását 
szolgálják.

A gazdasági program, fejlesztési 
terv a megvalósításra javasolt rövid és 
hosszú távú fejlesztési elképzeléseket is 
tartalmazza.

A Képviselő-testület a törvényi elő-
írásnak időben eleget tett azzal, hogy 
megalkotta 2015–2019. közötti időszakra 
a programját. 

– A Képviselő-testület működésének 
szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzata, egy önkormányzati rendelet 
tartalmazza. Ezt időről-időre a változó 
jogszabályok miatt is felül kell vizsgálni, 
és ha szükséges, akkor módosítani kell. 
A rendelet módosításával ennek tettünk 
eleget.

– A Balatonakali 188 hrsz-ú ingatlano-
kat önkormányzatunk korábban többek 
között azzal a céllal vásárolta meg, hogy 
a jövőben a terület egy részén meg tudna 
valósítani az új település-üzemeltetési 
udvart. Itt kapna helyet az önkormány-
zat fizikai állományának melegedője, 
öltözője, továbbá a szükséges műhelyek, 
raktárok és garázsok. 

A jelenlegi fizikai épületek nagyon 
rossz állapotban vannak, amire nem 
érdemes költeni. A korábbi egyeztetése-
ink alkalmával egyértelművé vált, hogy 
az önkormányzat képviselőtestülete 
támogatja annak az elméletét, hogy a 
régi ingatlant rendbe kell tenni és a falu 
közepén nem erre a célra kell használ-
ni. Sokkal inkább része lehetne egy 
szintén közös tervnek, amely során az 
önkormányzati hivatali épület jövőbeni 
hasznosításának puffer területe lenne 
az ingatlan. A testület közös álláspontja 
szerint az is egyértelmű, hogy a 188-as 
terület építésre alkalmas részére kell te-
lepítenünk a jövőben a fizikai állományt 
és a technikai eszközeinket.

Az önkormányzat elfogadott költség-
vetési rendelete külön forrást rendelt az 
itt elképzelt épület megtervezéséhez. 
Minden bizonnyal egyelőre nem tudjuk 
megteremteni a gyors építkezés forrását, 

AKALI HÍREK



4 – 2015. ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁMAKALI HÍREK
viszont a tervezési szakaszt célszerű 
minél előbb elkezdeni, hogy építési en-
gedélyt szerezzünk az épületre.

A testület döntött a tervező kiválasztá-
sáról, Tombor Balázs okl. építészmérnök 
tervezőt bízta meg. A tervezésre bruttó 
840.500,-Ft-ot biztosított.

– A képviselők és a betegek szájából 
a rendelők felújításának gondolata már 
akkor megfogalmazódott, amikor évek-
kel ezelőtt az épületet egészségházzá 
nyilvánította a testület.

Szemrevételeztük az épületet és való-
ban megállapítást nyert az a tény, hogy 
a munkát időszerű lenne mihamarabb 
megrendelni. 

A felújítás során sor kerül a burkola-
tok és a szaniterek cseréjére, festésre és 
új bútort kapna mindkét rendelő. 

Az ajánlatok bekérése során szempont 
volt, hogy olyan megbízható minőség-
ben dolgozó kivitelezőt válasszanak, 
aki pontosan betartja az elvárt határidőt, 
valamint tudjon igazodni ahhoz, hogy az 
orvosok rendelését ne akadályozza. 

A testület a Szabadi Bau zánkai vál-
lalkozást bízza meg, amely korábban 
már közreműködött több munkánkban 
(strandi gyümölcsöző, művelődési ház) 
is. A kivitelezésre bruttó 5.205.500,-Ft-
ot biztosított. 

– Az elmúlt esztendőben elkészíttette 
a testület az ún. „Forrás Park” kerté-
szeti és parkrendezési terveit. Az idei 
költségvetésben a park kialakításának 
költségeire 10 MFt forrást különített el. 
A Képviselő-testület álláspontja szerint 
csak ütemezve tudja kialakítani a parkot, 
amennyiben nem tud szerezni a megépí-
tésre pályázati pénzt. Erre jelenleg nincs 
kilátás. 

Az is megfogalmazódott a testület ré-
széről, hogy mindenképpen a park keleti 
részén lévő játszóteret kell első ütemben 
kialakítani, hiszen a családosoknak már 
régi vágya egy új játszótér.

Annak érdekében, hogy a park kivi-
telezésének elkezdésére elkészüljenek a 
térelemek – a 9 db pad, 3 db szeméttároló 
és 5 garnitúra pados asztal – kivitelező 
választásra került sor. A megbízást a 
GreenUnitech Kft. tapolcai vállalkozás 
kapta meg, amely bruttó 1.092.200,-Ft-
ért gyártja le a bútorokat.  

– A strandra tervezve lett egy sakktáb-
la telepítése. Ennek tavaly megvettük az 
anyagát (lapok és szegély). 

A kivitelezéssel a testület Csécs és 
Társa Bt.-t, révfülöpi vállalkozást bízta 
meg. A kivitelezésre bruttó 200.000,-Ft 
keretösszeg biztosított.

– A Művelődési ház felújítása a 
végéhez ért. Új technikai eszközöket 
telepítettünk a belső térre, továbbá az ud-
varon is jelentős értéknövelő beruházás 
történt. Hamarosan fel lesznek szerelve 
a rögzített kültéri székek, a szabadtéri 
kisszínpad és kikerülnek a mobil székek 
is a mozihoz. A mobil székek komoly 
értéket képviselnek, amire fokozottan 
kell figyelnünk a jövőben. 

A Művelődési ház belső tere jelenleg 
is riasztóval védett, viszont egy kis fej-
lesztést eszközölni kell. Ez az újonnan 
kialakított épület védelmét is meg kell 
oldani. A Művelődési ház riasztó rend-
szerét úgy kell fejlesztenünk, hogy ahhoz 
csatlakoztatni tudjuk a mozi gépháznak 
helyet adó raktár helységet és informá-
ciós irodát. 

A térfigyelő kameráknak a feladata a 
Művelődési ház udvarának a folyamatos 
megfigyelése lenne a feladata. A 3–4 
kamera felszerelésével folyamatosan 
védenénk a nézőtér székeit, a kiülőt, 
valamint a ház teljes bejáratát.

A testület a Művelődési ház riasztó-
rendszerének a fejlesztésével, valamint 
az udvarba telepítendő kamerarendszer 
kialakításával a benyújtott árajánlata 
alapján a PelsoElectronic Alarm Vagyon-
védelmi és Szolgáltató Kft.-tét bízta meg 
591.185,- Ft-ot biztosítva a munkára.   

Dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető
k

TÁjéKOZTATó 
A MEgvÁlTOZOTT sZOcIÁlIs 

TÁMOgATÁsRól
A szociális támogatás rendszere 2015. 

március 1-től jelentősen átalakult.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 

2015. március 1-től a járási hivatalok 
állapítják meg.

Ezek az ellátások a következők:
– aktív korúak ellátása,
– időskorúak ellátása
– ápolási díj
– közgyógyellátás (alanyi és normatív 

formák)
– egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság.
Fenti ügyekben történő kérelmeket a 

Balatonfüredi Járási Hivatalhoz (8243 
Balatonfüred, Felső köz 2.) kell be-

nyújtani. A lakásfenntartási támogatás 
szabályai 2015. március 1-től kikerültek 
a Szociális törvényből.

Ettől az időponttól kezdődően a támo-
gatás ebben a formában nem állapítható 
meg a kérelmezők részére.

Lakásfenntartási támogatás iránti ké-
relmet 2015. február 28-óta nem lehetett 
benyújtani.

Azoknak az ügyfeleknek a jogosult-
sága, akik 2015. március 1. előtt kérel-
mezték a lakásfenntartási támogatást, a 
következőképpen alakult:

– ha az ellátásra való jogosultságot 
2014. december 31-ig megállapították, 
akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak 
megfelelően egy év időtartamra jogosult 
a lakásfenntartási támogatásra.

– Ha 2015. január 1-ét követően 
döntöttek a jogosultságról, akkor a lakás-
fenntartási támogatást csak 2015. február 
28-ig lehet biztosítani.

A méltányossági ápolási díj szabályai 
szintén 2015. március 1-től kikerültek a 
szociális törvényből. 

A helyi önkormányzatok által biztosí-
tott szociális ellátások neve 2015. márc. 
1-től egységesen települési támogatás 
lett.

Balatonakali község szociális ellátási 
formáiról önkormányzatunk 2015. feb-
ruár 27-én hozott rendeletében döntött. 

A Balatonakaliban állandó lakóhely-
lyel, vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző és életvitelszerűen itt élő személyek 
az alábbi ellátási formákat kérhetik, 
amennyiben szociális körülményeik a 
rendeletben előírt feltételeknek megfelel- 
nek:

Általános települési támogatás
A települési támogatást az a személy 

kérheti, aki önmaga, vagy családja 
létfenntartásáról egyéb módon nem tud 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelent-
kező, nem várt többletkiadásai vannak.

Ezek a létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetek és többletkiadások különö-
sen:

– a betegség, az 1 hónapot meghaladó 
táppénzes állomány,

– gyógyszerköltségét nem képes vi-
selni,

– aki közüzemi díj hátralék megfizeté-
sére nem képes,

– aki téli tüzelő beszerzésére nem 
képes,
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– gyermek fogadásának előkészítése,
– válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartása,
– a nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartás,
– a gyermek családba való visszake-

rülésének elősegítéséhez kapcsolódó 
kiadások,

– akik a gyermek /ek hátrányos hely-
zete miatt anyagi segítségre szorulnak,

– iskoláztatás, felsőoktatási intéz-
ményben tanuló gyermek tanulmányi 
költsége,

– napi megélhetési gondok,
– haláleset,
– elemi kár bekövetkezése.
Az ellátást az a személy igényelheti, 

akinek a családjában az egy főre eső havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 180%-át (51.300,- Ft).

Egyedül élő, vagy gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetében pedig 250%-át, 
(71.250,- Ft).

Az általános települési támogatás egy 
alkalommal legalább 5.000,- Ft, legfel-
jebb 28.500,- Ft lehet.

A települési támogatás természetbeni 
ellátás formájában is biztosítható.

Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatást kell 

megállapítani annak a személynek, aki 
megélhetését veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került és a támogatás 
elmaradása a kérelmező vagy gyermeke 
életét, testi épségét veszélyezteti.

Ebben az esetben az egy főre eső jöve-
delemhatár a nyugdíjminimum 130%-a 
(37.050,- Ft.) egyedül álló esetében 
150%-a (42.750,- Ft.)

E támogatás összege egy alkalomra 
maximum 30.000,- Ft. de nem halad-
hatja meg a ténylegesen igazolt költség 
mértékét.

Települési kamatmentes kölcsön
Települési kamatmentes kölcsön nyúj-

tását is lehetővé teszi rendeletünk annak, 
akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át 
(42.750,- Ft) egyedülálló esetén 200%-át 
(57.000,- Ft) nem haladja meg és tartós 
létfenntartási problémával kell megküz-
denie elemi kár miatt, vagy a családjában 
bekövetkezett tartós betegség, haláleset 
miatt.

A kamatmentes kölcsönt max. 12 hó-
nap időtartamra lehet nyújtani. A kölcsön 
összege max. 100.000,- Ft.

Települési  gyógyszertámogatás
Települési gyógyszertámogatás 

azoknak az igénylőknek adható, akik a 
gyógyszerkiadások, vagy betegséghez 
kapcsolódó kiadások miatt időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal 
küzdenek, és akiknek a családjában az 
egy főre eső jövedelem a nyugdíjmi-
nimum 200%-át (57.000- Ft) egyedül 
álló esetében 250%-át (71.250,- Ft) nem 
haladja meg.

E támogatás egy évben legfeljebb 
négyszer adható, amennyiben kérelmező 
csatolja a gyógyszerkiadásairól szóló 
számlákat, a szakorvos igazolását a 
gyógyszerek szükségességéről, valamint 
a tartós betegség miatt havi rendsze-
rességgel szedett, közgyógyellátás 
keretein belül kiváltható gyógyszerekről 
kiállított háziorvosi igazolást, valamint 
a háziorvosi igazolás alapján kiállított 
gyógyszertári igazolást, mely az azonos 
hatóanyagú, legalacsonyabb áron adott 
időpontban forgalomban lévő gyógysze-
rek megnevezését és árát tartalmazza. 
Az egy alkalommal kifizetett támogatás 
max. 10.000,- Ft.

települési tüzelő támogatás
E támogatás keretén belül a rászorulók 

részére a téli fűtés biztosításához, – ter-
mészetbeni ellátás formájában – ingye-
nesen tűzifa, vagy szén adható. Rászo-
rulók azok, akik családjában az egy főre 
eső jövedelemhatár a nyugdíjminimum 
250%-át (71.250,- Ft) egyszemélyes 
háztartás esetén 300%-át (85.500,- Ft) 
nem haladja meg.

Települési temetési támogatás
Egyszeri temetési támogatásban ré-

szesül az a balatonakali család, amelyben 
haláleset történt. Feltétel, hogy az elhunyt 
halála napját megelőzően legalább egy 
évig a községükben bejelentett állandó 
lakóhellyel rendelkezzen és a hozzátarto-
zó is balatonakali lakos legyen. Jövedel-
mi viszonyok tekintetében pedig akkor 
jogosult, ha a kérelmező családjában az 
egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el 
a nyugdíjminimum legkisebb összegének 
250%-át (71.250,- Ft) egyedülálló esetén 
300%-át (85.500,- Ft). A temetési támo-

gatás igénybevételének feltétele, hogy az 
elhunyt a halála napját megelőzően leg-
alább egy évig a településen bejelentett 
állandó lakóhellyel rendelkezzen.

A temetési támogatás mértéke: 
50.000,- Ft.

20.000,- Ft temetési támogatásban ré-
szesül az a községben állandó lakóhellyel 
rendelkező igénylő, akinek jövedelme a 
nyugdíjminimum legkisebb összegének 
250%-át (71.250,- Ft), egyedülálló ese-
tén 300%-át (85.500,- Ft) meghaladja. 
Valamint az  a községben állandó lakó-
hellyel rendelkező igénylő, aki az elhunyt  
hozzátartozója máshol történő eltemet-
tetéséről gondoskodik, és családjában 
az egy főre jutó nettó jövedelem nem  
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át (57.000,- 
Ft) egyedül élő esetén 250%-át.  
(71.250,- Ft)

A támogatást a haláleset bekövetke-
zésétől számított 60 napig lehet igénybe 
venni.

Köztemetés
A Képviselő-testület részben vagy 

egészben mentesítheti a köztemetés költ-
ségeinek megtérítési kötelezettsége alól 
azt az eltemettetésre köteles személyt, 
akinek a költségek viselése a saját, ill. 
családja létfenntartását veszélyezteti. 
Feltétele, hogy az eltemettetésre köteles 
személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem a nyugdíjminimum 100%-át, 
(28.500,- Ft) egyedülálló esetén 150%-át 
(42.750,- Ft) ne haladja meg.

Települési születési támogatás
Egyszeri, vissza nem térítendő támo-

gatásban részesül alanyi jogon az a csa-
lád, ahol gyermek született. A támogatás 
összege 50.000,- Ft gyermekenként.

Feltétel, hogy a szülők valamelyike 
a gyermek születése napját megelőzően 
legalább egy évig a településen bejelen-
tett állandó lakóhellyel rendelkezzen, és 
a településen lakjon.

Tanulói bérlettérítés
Önkormányzatunk valamennyi 

közoktatási intézménnyel tanulói jogvi-
szonyban álló, nappali oktatásban részt-
vevő 1–8 osztályos általános iskoláskorú 
tanuló részére szeptember 1-től június 
15-ig a tömegközlekedésre szóló tanuló 
bérlet árának 100%-át megtéríti.
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Iskolai étkeztetés

Képviselő-testületünk az egyén rászo-
rultsága alapján kedvezményt nyújthat 
azon gyermekek számára, akiknél a csa-
ládban az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum 150%-át (42.750,- Ft) A kedvez-
mény mértéke a térítési díj 50–100%-a, 
mely a kérelem benyújtásának hónapjától 
kezdődően a tanév végéig adható.

Oktatási támogatás
Balatonakali állandó lakosú általános, 

közép- és a felsőoktatási intézményben 
nappali tagozatos tanulókat, ill. a szüle-
iket egyszeri tanévkezdési beiskolázási 
támogatásban részesíti.

A támogatás mértéke:
– általános iskolás gyermeke részére 

16.000,- Ft/fő
– középiskolák nappali tagozatán 

tanulók részére 20.000,- Ft/fő
– felsőoktatási intézmények nappali 

tagozatán tanulók részére 24.000,- Ft/fő

szociális étkeztetés
Önkormányzatunk szociális étkezte-

tésben részesíti a 70 feletti személyeket, 
valamint azokat, akik egészségi állapo-
tuk, jövedelmi viszonyaik, hajléktalan-
ságuk miatt szociálisan rászorultak és 
az egy főre eső jövedelmük nem éri el 
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
150% -át (42.750,- Ft), egyedülálló ese-
tében a 200%-át (57.000,- Ft).

Szociális étkeztetés térítési díját a 
képviselőtestület a teljes térítési díjjal 
szemben bruttó 410,- Ft/nap összegben 
állapította meg.

Azoknak a szociális étkeztetésben 
részesülő személyeknek, akik esetében 
az egy főre jutó havi jövedelem nem éri 
el az öregségi nyugdíjminimum összegét 
(28.500,- Ft), a térítési díjat csökkentheti, 
vagy elengedheti. 

Az étkeztetés történhet az étel jogosult 
általi elvitelével vagy házhoz szállítás-
sal.

Valamennyi ellátás iránti kérelmet a 
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonakali Kirendeltségénél Sokhegyi 
Ágota igazgatási főmunkatárshoz kell 
benyújtani. A szükséges nyomtatványo-
kat, és az ellátásokkal kapcsolatos vala-
mennyi információt is tőle lehet kérni.

Sokhegyi Ágota
igazgatási főmunkatárs

k
TElEpülésI ügYsEgédNél 

Kezdeményezhető ügyeK
Az alábbi ügyekben a járási hivatal 

települési ügysegédje általános tájékoz-
tatást nyújt, a kérelemhez szükséges 
nyomtatványok tőle elkérhetőek és 
segítséget ad a nyomtatványok kitöltésé-
hez. A kérelmeket befogadja és eljuttatja 
a járási hivatal ügyintézőjéhez további 
intézkedés céljából.

– Időskorúak járadéka: a megélhetést 
biztosító jövedelemmel nem rendelkező 
időskorú (tehát az irányadó nyugdíjkor-
határt betöltött) személyek részére nyúj-
tott jövedelempótló támogatás, amely 
a jövedelemmel egyáltalán nem, vagy 
alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők 
szociális biztonságát hivatott szolgálni.

– Ápolási díj: a súlyosan fogyatékos, 
tartósan beteg hozzátartozót ápoló nagy-
korú személy számára biztosítható, havi 
rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellá-
tás, amelynek célja azok segítése, akik 
hozzátartozójuk ápolása miatt kereső 
tevékenységet teljes munkaidőben nem 
tudnak folytatni. Az ellátás nem az ápolt 
személyt, hanem az őt ápoló hozzátarto-
zót illeti meg. Az ellátáshoz szolgálati 
idő és egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság kötődik.

– Alanyi és normatív jogcímen meg-
állapított közgyógyellátás: célja a szo-
ciálisan rászorultak részére az egészségi 
állapota megőrzéséhez és helyreállításá-
hoz, valamint a betegséggel összefüggő 
kiadások csökkentése érdekében biz-
tosított hozzájárulás. Közgyógyellátás 
keretében gyógyító ellátás hatályos 
közgyógyellátási igazolvánnyal vehető 
igénybe.

– Egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság keretében azok számára biz-
tosítja az állam az egészségügyi szolgál-
tatások ingyenes elérését, akik valamely 
szociálisan méltányolható okból nem 
minősülnek biztosítottnak.

– Az aktív korúak ellátása, azaz a 
foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás és – a rendszeres szociális segély 
helyébe lépő – egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás. Célja, 
hogy a megélhetéshez szükséges mini-
mális jövedelmet biztosítsa azoknak, 
akik munkanélküliségük miatt nem 
rendelkeznek a megélhetéshez szükséges 
jövedelemmel.

A járási hivatal települési ügysegédjé-
nél leadhatóak az alábbi dokumentumok 
is, pl.:

– Eladó bejelentése a jármű tulajdon-
jogának változásáról

– Okmány, rendszámtábla leadása 
kötelezés miatt

– Egyéni vállalkozói igazolvány 
leadása (szünetelés, adatváltozás, meg-
szűnés miatt)

– Parkolási igazolvány kiadásához 
szükséges szakvélemény iránti kérelem

– Anyasági támogatásra való jogosult-
ság megállapítása iránti kérelem

– Gyermekgondozási segélyre való 
jogosultság megállapítása iránti kérelem

– Gyermeknevelési támogatásra való 
jogosultság megállapítása iránti kérelem

– Európai Egészségbiztosítási Kártya, 
illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány 
iránti kérelem

– Kivételes nyugellátás-emelés iránti 
kérelmek

– Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó 
bejelentés

– Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál 
nyilvántartott adatokba történő betekin-
tés iránti kérelem

– Utazási költségtérítés iránti kérelem 
egészségbiztosítási ellátás igénybevétele 
kapcsán

– Táppénz, gyermekápolási táppénz, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgondo-
zási díj megállapítása iránti kérelmek

– Családi pótlék megállapításához 
való kérelem

– Szabálysértési feljelentés
– Fogyasztóvédelmi panaszbejelentés
– Gyermektartásdíj megelőlegezése
– Bejelentés parlagfű-fertőzött ingat-

lanról.
Az Ön települési ügysegédje:  

Nagyné Kalauz Diána. Ügyfélfogadási 
idő: minden hónap első hétfő. Aszófő: 
8,00–8,45 Örvényes: 9,00–9,45. Bala-
tonudvari: 10,00–11,00 Balatonakali: 
11,15–12,15.

k
tájéKoztatás a tűzgyújtás 

HElYI sZAbÁlYAIRól
A Veszprém Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Közleménye, amely 
elérhető hivatalos honlapjukon az alábbi 
linken: 
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/
hirek/4364-elozzuk-meg-a-
szabadteri-tuzeket
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előzzük meg a szabadtéri tüzeket! 

2015. március 09. 14,28. 
Az elmúlt néhány napban, Veszprém 

megyében is megnövekedett a szabadtéri 
tüzesetek száma. Összesen tíz alkalom-
mal kellett vonulniuk a tűzoltóknak 
szabadtéri tűzesetekhez. A statisztikák 
azt mutatják, hogy az esetek többsége 
emberi gondatlanságra vezethető vissza, 
ezért a Veszprém Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, és a Területi Tűzmeg-
előzési Bizottság az alábbiakra hívja fel 
a figyelmet: 

Az erdő- és szabadtéri tüzek szem-
pontjából a tavasz a legveszélyesebb 
időszak, ilyenkor Magyarországon éven-
te több ezer tűz keletkezik. A statisztikai 
adatokból látszik, hogy országos szinten 
az idén eddig már több mint kétszer any-
nyi erdő- és vegetációtűz gyulladt, mint 
tavaly ilyenkor. Veszprém megyében ez 
a szám lényegesen kevesebb, hiszen feb-
ruárban még vastag hótakaró borította a 
megye egy részét.

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ 
az időjárási viszonyoktól, a száraz és 
szeles időjárás ideális feltételeket teremt 
a tüzek kialakulásához, továbbterjedé-
séhez. Erdőtűz-veszélyes időszakban a 
földművelésügyi miniszter vagy az erdé-
szeti hatóság tűzgyújtási, illetve látoga-
tási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben 
vagy akár az ország összes erdejében. 
Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben 
– beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is 
–, valamint az erdőterületek határától 
számított kétszáz méteren belül is tilos 
tüzet rakni!

A szabadterületi tüzek megakadályo-
zására vonatkozó általános előírás, hogy 
a terület tulajdonosa, használója köteles 
a területet éghető anyagtól, száraz nö-
vényzettől mentesen tartani. A belterületi 
hulladékégetés – amennyiben más jog-
szabály ettől eltérően nem rendelkezik 
– tilos! Kerti zöldhulladék égetésre csak 
ott van lehetőség, ahol ezt önkormányza-
ti rendelet megengedi.

A kirándulóknak fontos tudnia, hogy 
csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthat-
nak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sü-
tés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, 
akkor a tüzet minden esetben oltsák el 
vízzel és takarják le földdel. Az égetésnél 
mindig legyen a közelben kerti szerszám 
a szél által elfújt avar összeszedésére, il-
letve ha van kerti locsolóeszköz, szükség 

esetén azt is használják. A dohányzók 
pedig minden esetben oltsák el az égő ci-
garettacsikket, mert az is könnyen tüzet 
okozhat.

Március 5-én hatályba lépett az új Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat, amely új 
előírásokat határozott meg a szabadtéri 
tűzgyújtásra vonatkozóan is.

– Általában tilos szabadtéren égetni, 
kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön 
meghatározott esetekben és feltételekkel 
megengedik;

– Belterületen csak abban az esetben 
lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet megengedi;

– Előzetesen engedélyeztetni kell a 
tűzvédelmi hatósággal a külterületen 
lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve 
a növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabadtéri égetését;

– Továbbra is megengedett a kerti 
grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a 
tűz állandó felügyelete mellett;

– Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett 
területen akkor sem megengedett a tűz-
gyújtás, ha azt egyébként más jogszabály 
megengedi;

– A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartal-
mazza;

– Jogszabálytól eltérő vagy hatósági 
engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírságot von 
maga után!

Amennyiben mégis tűzeset következik 
be, azonnal hívja katasztrófavédelemi 
műveletirányítási ügyeletét a 105-ös 
segélyhívó számon. 

Balatonakali esetében az önkormány-
zat korábban már alkotott rendeletet, 
amely rendelkezik a tűzgyújtás helyi 
szabályairól! A teljes rendelet elérhető a 
következő linken:
http://www.balatonakali.
hu/?page=dokumentumtar&lang=hu
itt helyi rendeletek címszónál a 2006-os 
évet kell lenyitni!

9/2006. (VII. 05.) rendelete A helyi 
környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről

III. FEJEZET
A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK 

VÉDELEME
Kerti hulladékok nyílttéri égetése

14. §
(1) A levegő tisztaságvédelmi követel-

ményeinek érvényre jutása érdekében a 

kerti hulladékot elsősorban komposztálni 
szükséges vagy beszántani/beásni a ter-
mőhelyen. Kisebb mennyiség esetében 
a települési szilárd hulladék gyűjtésére 
szolgáló gyűjtőedényzetben is elhelyez-
hető. 

A komposztáló helyet úgy kell kiala-
kítani, hogy a szomszédos ingatlanok 
lakóit a szaghatás ne zavarja. 

(2) Kerti hulladéknak minősül: a 
falomb, kaszált fű, nyesedék (venyige, 
faágak), egyéb növényi maradvá- 
nyok.

(3) Égetéssel történő megsemmisítés 
során avart és kerti hulladékot csak jól 
kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni 
úgy, hogy az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, ne veszélyeztesse, 
az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Az égetendő kerti hulladék nem tartal-
mazhat más kommunális ill. ipari eredetű 
hulladékot (pl. PVC, gumi, műanyag, 
vegyszer, festék, veszélyes hulladék).

(4) Tüzet gyújtani és égetni száraz, 
ködös és szeles időben tilos. A tartós 
füstölés nem megengedett. A hulladékot 
nyers, vizes állapotban égetni, az égést 
gázolajjal, egyéb szénhidrogénnel előse-
gíteni mindenkor tilos.

(5) Az égetés szélcsendes időben, 
cselekvőképes nagykorú személy állan-
dó felügyelete mellett történhet október 
1-től május 15-ig, – vasárnap kivételével 
– 10.00 és 16.00 óra között.

(6) Az égetés során a tűzvédelmi sza-
bályokat be kell tartani. A tüzelés színhe-
lyén olyan eszközöket, felszereléseket, 
oltóanyagot kell készenlétben tartani, 
hogy a tűz terjedése megakadályozható, 
veszély esetén azonnal eloltható legyen. 
Az égetést végző személy a tűzrakóhely 
oltásáról az égetést befejezően köteles 
gondoskodni. A tüzet őrizetlenül hagyni 
nem szabad.

(7) A Balaton-parton vagy egyéb nád-
dal benőtt helyeken külön jogszabályban 
meghatározott módon szabad nádégetést 
végezni.

(8) Hatóságilag elrendelt általános 
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést.

Fentiek értelmében Balatonakali bel-
területén a helyi rendeletben előírtaknak 
szigorúan megfelelve lehet ágakat éget-
ni, viszont a külterületen erre engedélyt 
kell kérni a Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól! 
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Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság
8200 Veszprém, Dózsa György út 31. 
Ügyelet: 88/620-808

Kelt : Balatonakali, 2015. március 20.
dr. Szabó Sándor kirendeltségvezető

k
bAlATONAKAlI 

ÖNKORMÁNYZATA 
ElIsMERésE jEléül A 

TIsZTElETI pOlgÁR cÍMET 
2015-ben tóth béla részére 

AdOMÁNYOZTA
Tóth Béla kiemelkedő és fáradhatat-

lan munkájával a településen általános 
elismerést szerzett. Ifjúkorától tevéke-
nyen részt vesz a faluközösség életé-
ben. Partner minden közösségi meg-
mozdulásban, akár a civil szervezetek, 
akár az önkormányzat kezdeményezi 
azokat. Élen jár a testvér-települési 
kapcsolatok ápolásában, és amikor 
akár borlovagként, akár vállalkozóként 
számtalan eseményen részt vesz az  
országban és a nagyvilágban, sohasem 
mulasztja el szülőfaluját megemlíteni, 
népszerűsíteni. Ily módon is hozzájárul 
Balatonakali jó hírnevének öregbíté-
séhez.

Dr. Palásthy Jullianna
Ügyrendi Bizottság elnöke

Köszönet mindenkinek, aki őszi fel-
hívásunkra átadta a kertjében keletkező 
faágat, nyesedéket. Sikerült az idei télen 
is gázfelhasználás nélkül kifűteni az 
önkormányzat épületét.

Ebben az évben sem ment zökkenő-
mentesen az ágak begyűjtése, feldolgo-
zása. Az E-on óriási mennyiségű ágat 
termelt a közterületekre és a kertekbe, 

erre nem számítottunk, és ezért nagyon 
elhúzódott az ágak feldolgozása.

Természetesen, ahogy ilyenkor lenni 
szokott a gép is elromlott közben.

Lassan azért a végére kell érnünk a 
begyűjtésnek. Már vége van a metszés-
nek és a kertek rendezésének, lejárt a 
határideje a kirakási engedélynek.

Kérünk mindenkit, hogy április 15-e 

után már ne rakjon ki semmilyen kerti 
hulladékot a közterületekre. Az április 
tizenötödike után kirakott ágakat már 
nem tudjuk elszállítani és feldolgozni.

Kérem, ne csúfítsák el a környezetet 
egy –egy faág kupaccal, mert abból ha-
mar szemétkupac lesz.

Tisztelettel és köszönettel: 
Mészáros Géza faluüzemeltető.

mégegyszer a levágott faágakról!

Balatonakali Község Önkormányzata állást hirdet szezonális munkára, június 
1–augusztus 31. között, 2 fő 8 órás takarító részére. 

Bérezés: br. 153.000.- Ft/hó . Munkavégzés helye: Balatonakali Strand. 
Jelentkezni a strandgondoknál az alábbi telefonszámon: 06-20/395-64-98.
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A leendő óvodai szülők számára 
lassan közeledik az intézményválasztás 
és az óvodai beíratás időszaka. Szeret-
ném felhívni a figyelmet, hogy 2015. 
szeptember 1-től megváltozik a kötelező  
óvodába járás életkori határa, és ennek 
függvényében, számos más jogszabályi 
változás is hatályba lép. 

A köznevelésről szóló törvény 2015. 
szeptember 1-től hatályos – 8§. (2.) 
bekezdés alapján a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától (szeptember 1.), legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson 
köteles részt venni. 

A törvény 8.§ (5.) bekezdés szerint 
három éves kortól az évnek az augusztus 
31. napjáig, amikor a gyermek az ötö- 
dik életévét betölti, megfelelő feltéte- 
lek mellett az óvodába járási kötelezett- 
ség családi napköziben is teljesíthető. 

Az ötödik életévét betöltött gyer-
mekek azonban kizárólag óvodai 
nevelésben vehetnek részt. A köz-
nevelési törvény 49§ (3.) bekezdése 
alapján a kötelező felvételt bizto- 
sító óvoda csak azt a gyermeket köteles 
felvenni, illetve átvenni, aki életvitel 
szerűen az óvoda körzetében lakik. A 
2015/2016 nevelési év kezdetétől az óvo-
dába járási kötelezettség alóli felmentés 
a korábbi indokok figyelembevételével, 
az ötödik életév betöltéséig, óvodavezető 

és védőnő egyetértésével, jegyzői hatás-
körbe tartozik.

A leglényegesebb változások ismerte-
tése után, felhívom az érintettek figyel-
mét a Balatonakali Napköziotthonos 
Óvodába történő beíratkozásra.

Az óvodai beíratkozás időpontja: 
2015. május 5., kedd délelőtt 10,00-től 
11,30-ig. 

2015. május 6., szerda délelőtt 10,00-
től 11,30-ig. 

2015. május 7., csütörtök délután 
13,00-tól 14,30-ig.

Az óvodai beíratás helye: Nap-
köziotthonos Óvoda Balatonakali, Hóvi-
rág utca 21.

A beíratáshoz szükséges adatok:
– A gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya),

– A gyermek születési anyakönyvi 
kivonata,

– A gyermek TAJ-kártyája,
– A szülő – gondviselő személyi iga-

zolványa.
Sárándiné Németh Hajnalka 

óvodavezető
k

NYÁRI NApKÖZIs 
gYERMEKTÁbORAINK

Balatonakali Önkormányzata az 
alábbi időpontokban szervez napközis 
táborokat gyermekek, fiatalok részére:

– Június 29-július 3. – Napközis tá-

bor; helyszín: Művelődési Ház. (Vár-
hatóan kis horgásztábor lesz ekkor, 
de tábori tematikánk még egyeztetés 
alatt.)

– Július 6-10. Napközis tábor – hely-
színe: Kulturális épület (volt horgász-
tanya) vagy Polgármesteri Hivatal.

Az idei vasútmodell kiállítás kicsit 
kapcsolódik táborunkhoz, ugyanis ez 
időszakban nem csak kiállítást, de tá-
bort is szerveznek a vasútmodellezők, 
mely táborok délelőttjei makett építés-
sel telnek, ide a helyi napközis tábor is 
becsatlakozik.

– Július 20-24. – Napközis tábor, 
helyszín: Művelődési Ház.

– Augusztus 3–9. Nagy ho-ho-ho tá-
bor; helyszín: Nagykőrösi tábor

– Augusztus 10–14. Szabadidős nap-
közis tábor; helyszín: Művelődési Ház 

A napközis tábor a helyi gyermekek 
részére (a dolgozó szüleik megsegíté-
sére) reggel 8 órától 16 óráig biztosít 
felügyeletet, programokat, háromszori 
étkezést.

Szakképzett, táborszervezésben gya-
korlott fiatalok vezetik a kurzusokat, ahol 
elsősorban sport, játék, rövid túra, krea-
tív foglalkozások várják a gyermekeket! 
Táborvezetők: Kovács Bianka tanítónő a 
napközis, helyi táborok esetében; Jankó 
László a nagy horgásztábor esetében. (Itt 
szállás és ötszöri ellátás van.)

További közreműködők: Törő Balázs 
néprajzi ismeretek, Akali rövid túrák, 
helyismeret; Balatonakali és Vidéke 
Sporthorgász Egyesület tagjai horgászat 
elmélet és gyakorlat; animátorok-óvónő 
képzős hallgatók szabadidős foglalkozá-
sok. További info, jelentkezés:program@
balatonakali.hu,  

Ihász Csilla 06-30-226-83-46. 
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lEvENdulA HÍRcsOKOR
A Levendula Nyugdíjas Klub tagjai az 

elmúlt hónapokban a húsvéti ünnepekre 
való felkészüléssel foglalkozott. Kézmű-
ves foglalkozásainkon asztali díszeket 
készítettünk, közben az ünnepi asztal 
ételsorairól folyt a beszélgetés. 

Klub tagjaink rész vettek dr. Józsa Tiva- 
dar író, volt körzeti orvos, Akali Tiszte-
letbeli Polgára cím tulajdonosának 90. 
születésnapi köszöntésén. Egyben megis-
merkedhettek új könyvével, melynek cí-
me: Csillagórán. A beszélgetés során sok 
régi emlék, anekdota elevenedett fel.

Vendégünk volt Takács Ferenc 
zánkai, országos hírű gyógynövénygyűj-
tő. Előadásában megismerkedhettünk 
élete egyes részleteivel. Majd a hozott, 
környezetünkben megtalálható  gyógy-
növények  felismerése, felhasználása tör-
tént. Beszélt a Zánkai Látogatóközpont 
megnyitójáról. Klubtagjaink tervezik a 
megtekintését, május hónapban.

Tagjaink szervezik a szokásos éves ki-
rándulást. Július 18-án a somogyvámosi  
Krisna-völgybe látogatunk el. 260 hektár 
területű indiai Kulturális Központ és 
Biofarm. Látnivaló rengeteg. Néhány 

belőle: India kultúrája, színes indiai 
esküvő, vallásuk, ételeik, bio farmjuk, 
kézműves termékeik. Aki már volt azért 
szeretne újból elmenni, aki még nem, 
annak meg látnia kell.

 Terveink szerint 1 busznyi kiránduló 
társaságot szervezünk. Mivel nyugdíjas 
klubtagjaink csak félig töltenék meg a 
buszt, érdeklődőket várunk. A látogatás 
idején van az éves búcsú a völgyben. 
Felnőtt belépő: 1490, nyugdíjas 990 
Ft. Az utazási hozzájárulás-nem tagja-
inknak – a létszámtól függően 2000 Ft 
körül lesz. Jelentkezéseket Ihász Csilla 
programszervezőnél várunk.

Megtekintettük a Művelődési házban 
rendezett kiállítást.Tagjaink új doku-
mentumokkal bővítették. Szabó Gyula 
édesapjáról hozott fényképet, Simonné 
Lujzika korabeli újságok képeivel bőví-
tette a kiállítást.

Április 11-e, a Költészet Napja. Ebből 
az alkalomból Vargáné Irénke József 
Attiláról emlékezett meg. A megemléke-
zés után versek jutottak eszünkbe, amit 
rögtön el is mondtunk.

Hegedűs Dezsőné

A költészet napjára emlékezünk ha-
sábjainkon is, az ez alkalomból íródott 
verssel:

AKALIAKHOZ
Ahol lakom, ahol lakunk a Balaton partja
Itt születtünk és játszottunk a kis Akaliba
Szép a falunk, szeretjük is, de szebb is lehetne
Hogyha azért minden lakos sokkal többet tenne
Tudjuk, halászfalu volt Akali a kezdetben
Sok-sok halat tudtunk fogni a mi Tengerünkben 
Úszkált benne potyka, keszeg, süllő, csuka, harcsa
Jutott is belőlük minden család asztalára
Halászfalunk nem is oly rég üdülővé váltott
Magyar ember, és külföldi jött is ide már most
Örültünk is mindahányan hogyha sokan jöttek
Az volt a baj, most is az, hogy hamar haza mennek
Szeretjük a kis falunkat, nékünk ezt kell tennünk
Nékünk, s minden lakosunknak, illene így élnünk
Fejlődéseérdekében illik összefogni 
S a jobbító ötleteket meg is kell fogadni
Nagyon fontos legyen tehát a segítő munka
Mely majd a mi kis „hazánknak” fejlődését hozza
Itt születtünk, és itt élünk, úgy kell itt meghalni 
A falunkra az égben is büszkének maradni

Molnár Lajos

A fotópályázat folytatódik…
Balatonakali Község Önkormányzata 

fotópályázatot hirdet balatonakali és a 
településen megforduló, minden fotó-
zást kedvelő számára. Olyan fotókat 
várunk, amelyek szorosan kötődnek a 
településhez, annak értékeit, szépségeit 
bemutatva. 

A képeket a program@balatonakali.
hu e-mail címen várjuk 2015. augusztus 
1-ig, legfeljebb 5 mondatos kísérőszö-
veggel, címmel. A tárgy mezőbe kérjük 
feltüntetni: Fotópályázat. Beküldéskor 
kérjük a fotós nevét, elérhetőségeit 
(érvényes e-mail cím és telefonszám) is 

megadni. Egy pályázó korlátlan fotóval 
nevezhet, nevezési díj nincs.

A képek esetén az elvárt fileformátum: 
jpg. A file-ok mérete minimum 1 MB 
legyen.

A fotókat zsűri értékeli, a legjobb 
képeket archiváljuk, kiállítjuk. A legjobb 
három fotó szerzője pénzjutalmat kap. A 
nyerteseket és a kiállításra kerülő fotók 
szerzőit e-mailben értesítjük.

A nyeremények
1. helyezett: 15.000.- Ft, 2. helyezett: 

10.000.- Ft, 3. helyezett: 5.000.- Ft.
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a szervezők a személyes adataikat 
kezeljék. A pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázatot szervező Balatonakali 
Község Önkormányzata a képeket a saját 
kiadványaiban és internetes felületein 
korlátozás nélkül, a szerző nevének fel-
tüntetésével bemutassa. 

A pályázó írásban kijelenti, hogy a 
kép szerzői jogaival ő rendelkezik, a kép 
nem sérti harmadik személy jogait és a 
problémák esetén minden felelősséget 
magára vállal. 

A pályázók kérdéseit a program@
balatonakali.hu e-mail címen fogadjuk.

1% – adózzon civiljeinknek!
Május 20-a a személyi jövedelemadó 

bevallásának a határideje. A jelenlegi 
adózásban adónk 1%-áról rendelkezhe-
tünk, így ezt az összeget egy civil szerve-
ződés kapja meg, amelyből működését, 
céljait finanszírozhatja. 

Szervezeteink, melyek számítanak tá-
mogatására:

balatonakaliért Támogatási 
Közalapítvány
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Számlaszám: 11748069-20017455
Adószám: 18921124-1-19
balatonakali Erdélyi Kör Egyesület
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 47.
Szsz.: 12083002-00154689-00100008
Adószám:  19381655-1-19

balatonakali és vidéke sporthorgász 
Egyesület
8243 Balatonakali, Pacsirta u. 10.
Számlaszám:11748069-20067278
Adószám:19901370-1-19

Kérjük, a támogatandó szervezet adatait 
tüntessék fel a megfelelő nyomtatvá-
nyon!
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Április 30., csütörtökön, 18,30 órától 

várunk minden kedves érdeklődőt a Fék 
Üzletházhoz hagyományos májusfaállító 
programunkra.18,30-tól a májusfa közös 
díszítése, majd kb. 19,00 órakor a május-
faállítás következik! 

Május 1., pénteken, RETRO MAJÁ-
LIS 10 órától a BRINGAKALIBAN, 
menü – 540.- Ft (virsli, pohár sör/üdítő, 
kenyér).

Május 9., szombaton egész napos 
szabadtéri programok várják a természet 
kedvelőit. (Részletek az 1. oldalon.)

Május 15., péntek 9 órától a TE-
SZEDD országos akcióhoz csatlakozva 
szemétgyűjtés szervezése az önkor-
mányzat által. Találkozó reggel 9 órakor 
a hivatalnál! 

Május 16., szombaton kerül megren-
dezésre a Pünkösd előtti szomszédolás a 
Közalapítvány szervezésében.

Május 30., szombaton májusfa kitán-
colás a Csopak Néptánc egyesülettel; 
19,00 órától a Fék Üzletháznál.

Este nyitás előtti gyermeknapi mozi-
zás 21 órától, a belépés díjtalan! 

(Tervezet-technika függő!)
Május 31. Gyermeknap – délutáni 

programok nem csak kicsiknek a Műve-
lődési Ház udvarán bohóccal, kürtöska-
láccsal.
június

5–6. Húsz éves az Akali Óvoda- Ün-
nepi programok pénteken az oviban, 
„nagy találkozó” szombaton a Művelő-
dési Házban

13., szombat Moziünnep, Kertmozi 
nyitás.
Programváltoztatás joga fenntartva!

programidéző KépeinK

további fényképes, szöveges beszámolók rendezvényeinkről honlapunkon megtekinthetők.



Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. 
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. Szerkesztõ: Ihász Csilla.

8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255. 
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred.  Felelõs vezetõ: Iglói János. 

E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL BALATONAKALI

KIRENDELTSÉGE
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–15,30,

szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.
Tel.: +36-87/444-255

Mészáros Géza (06-20-95-77-246) faluüzemeltető
Szili Zsófia falugazdász (06-30/990-1526) 

fogadóórái: május 4., hétfő 9-12 óráig,
május 11., hétfő 9-12 óráig.

Kéri Katalin települési főépítész:
hétfő: 9,30–12,00-ig (előzetes bejelentkezés

szükséges 06-87/444-255)
Karl Lajos hegybíró (Önkormányzat): 

minden hónap első péntekén: 9,00-12,00
ORVOSI RENDELÉS

Dr. Balla György
Hétfő: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,

szerda: 17,00–18,00, csütörtök: 08,00–10,00, 
péntek: 12,00–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1.

Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet 
Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

GYÓGYSZERTÁR NYITVA: 
Hétfő 12–20, kedd 8–12, 18–20, szerda 16–20, 
csütörtök 8–12, 18–20, péntek 10–14, 18–20, 

szombat 9–12, 18–20 óráig.
Telefon: Marina Fiókgyógyszertár (nyitvatartási 

időben): 87/544-009, nyitvatartási időn kívül: 
Marina Gyógyszertár, Balatonfüred:  87/ 580-063

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfő: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00, csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086
RENDŐRSÉG

A rendőrség megbízottja minden hónap 
harmadik szerdai napján 

8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti 
KMB-irodában.

Körzeti megbízott: Gelencsér Péter 
rendőr főtörzszászlós. T.: +36-30-650-7169

POLGÁRŐRSÉG
Slemmer István polgárőr parancsnok

06-30/621-2378
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS

Balatonfüred. Tel.: 87/342-680
VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET

Siófok. Tel.: 84/310-712
VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30/383-8383
POSTA

Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30.
Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda, 

csütörtök, péntek: 7,45-12,00; 12,30-15,15.
(A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásokra 

vonatkozik.) Kossuth u. 31. 
Vezető: Nagy-Siklósi Viktória 

Tel.: 87/444-260, 444-382
FÉK CBA PRÍMA: 

Nyitva hétfő–szombat 6,30–18,00,
vasárnap 6,30–14 óráig.

ÉTTEREM: 
Hétfő-péntek: 6,30–18-ig, szombat: 6,30–20-ig,

vasárnap: zárva.
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: 

hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, 
vasárnap: 6,30-10,00

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet minden 4. vasárnap 11 órakor.
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Halálozás: 
Szabó Árpádtól búcsúzunk, nyugodjon békében.

Tájékoztató lomtalanításról és elektronikai hulladékgyűjtésről
Értesítjük Balatonakali település lakóit és 

üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítást 
szervez 2015. május 26-án kedden.

A lomtalanítás problémamentes lebonyolításá-
nak érdekében szükségünk van az Önök segítsé-
gére, ezért kérjük, hogy az összegyűjtött limlomot 
2015. május 26-án reggel 7 óráig helyezzék ki 
az ingatlan előtti közterületre, az üdülőtelepek 
lakói! Kérjük, az ünnepre való tekintettel, a 71-es 
úttól északra lakók csak 2015. május 26 és 27-én 
helyezzék ki a limlomot. A hatékonyabb hely-
kihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve 
szíveskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor 
kommunális hulladékot, építésből, bontásból 
származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, 
stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, 
kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és 
gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. 
Elektronikai hulladék gyűjtése elkülönítetten 
történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a 

lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógysze-
reket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált 
gumiabroncsokat és elektronikai hulladékot a 
kereskedőknél van lehetőség leadni.

2015. évben Társaságunk külön elektronikai 
hulladékgyűjtési akciót is szervez az önkor-
mányzat által kijelölt helyszínen. 

Az elektronikai hulladékokat (tv, hűtőszek-
rény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, 
villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt 
helyre kérjük szállítani a következő időpontig: 

Elektronikai hulladékgyűjtés helyszíne, az 
önkormányzat gazdasági udvara a Strand utcai 
kapu felől.

Elektronikai hulladék elhelyezésének időpont-
ja: 2015. május 22, 23, 26 délelőtt 9 –12 óráig.

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 elő környezetünk 
védelmét, és tegyünk meg mindent környezetünk 
tisztaságáért!

ÚJABB KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Települési ügysegéd: Nagyné Kalauz Diána. Ügyfélfogadási idő: minden hónap első hétfő 11,15-12,15.

Közvilágítás hibabejelentés: (ingyenesen hívható szám) 06-80-533-533. (mellék: 1-es, majd 5-ös)
Cikkek, meghívók, tájékoztatók küldése a szerkesztőségnek: program@balatonakali.hu.

Következő lapzárta: 2015. június 1., csak a határidőig megküldött anyagokat áll módunkban közölni, 
felhasználni!

CSALÁDI KÖZLEMÉNY
Kedves Akaliak! Édesanyánk csendben eltávozott közölünk. 

Szerette a falut. Szerette az Akali embereket. Köszönjük a figyel-
met, a segítséget, amit betegsége idején neki és nekünk nyújtot-
tak.

Tisztelettel Mészáros Anna


