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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A főszezonra újabb
közlekedési területeket
vehettünk birtokba
Tisztában vagyunk azzal, hogy rengeteg olyan közlekedési területe van a
településünknek, amely felújításra vár,
sőt vannak olyanok is, amelyeket meg
kell építeni. Sok fórumon elhangzott már
általam, és mások által egyaránt, hogy
az útépítésnek, közterület burkolásnak
igen magas ára van. Így aztán csak addig
tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk, vagy inkább, pontosan mondva a
költségvetési forrásunk ér. Mindamellett
gondot fordítunk arra, hogy lépésről
lépésre előre haladjunk.
Az önkormányzat képviselő-testülete
már a 2019. évi költségvetési rendelet
megalkotásakor úgy határozott, hogy
az elmúlt időszak egyik legfontosabb
közterületi fejlesztése, a főtér felújítása
mellett, további beruházások megszervezésére is felhatalmazza a polgármestert.
Mivel a megbízható, jó kivitelező ma
nagy hiánycikk az egész országban, ezért
komoly kihívást jelentett egy megfelelő
kivitelező felkutatása, aki mindamellett
tudja vállalni azt, hogy a betervezett
munkálatokat a főszezon elindulása előtt
használatba tudjuk venni, és július-augusztusban már ne kelljen kerülgetni az
építőmunkásokat.
Több kisebb közterület fejlesztését
rendeltük meg a tavasz végén. Április
11-i ülésén az önkormányzat képviselő-testülete a ViaVomito Kft. ajánlatát
fogadta el. A vállalkozással kötött szerződés szerint a Berkenye köz régi aszfalt
burkolatát építtettük át térburkolattal, és
elhelyeztettük a világításhoz szükséges
védőcsöveket; a Pacsirta utcán kiépíttettük a járdát, elkészíttettük a művelődési ház és a magtár közti átkötőt, a
magtár udvarába pedig a padok alatti
térburkolatot, valamint a Liliom utcáról
a temetőbe vezetően tereplépcsőt alakíttattunk ki. A tervek szerint a munka egy
része átcsúszott volna az őszre, viszont
a kivitelező gyorsabb volt, mint ahogy
tervezte, így mára minden munkával
elkészült, csupán két korlát szerelése
zajlik a napokban.
Az önkormányzat módszeresen, lépésről lépésre fejleszti azokat a közlekedési

területeket, amelyek a település és a
strand közti kapcsolatot teremtik meg,
hisz ez a teljes lakosság érdeke. Azok a
helyi lakosok és ingatlantulajdonosok,
akik vendéglátásból szereznek jövedelmet, jól tudják, hogy mennyire fontos
ez az ide látogatóknak. Balatonakali az
elmúlt évtized során nagy fejlődésen
ment át. Ennek következtében nőtt a
vendégek, és a nálunk töltött vendégéjszakák száma egyaránt.
A fejlesztések nem állnak meg, hisz a
jövőre gondolva folyamatosan kérjük be
az ajánlatokat és folyamatosan mérlegeljük, hogy melyik beruházás lenne fontosabb leginkább a település számára. Ha a
jövőbe tekintünk, akkor a továbbiakban
a Petőfi utca járda felületének a fejlesztése, valamint a Petőfi és a Pacsirta utcák
közt, a 71-es főút déli részén lévő járda
és kertészet fejlesztése lenne a prioritást
élvező beruházás. Természetesen azt is
látjuk, hogy az új főtér kapcsán tovább

kell haladnunk a Kossuth L. utca járdáinak fejlesztésével is.
Ezek a jövőben sem fognak menni
azonnal, viszont a településvezetéstől
megszokott formában, erőnk és forrásaink függvényében fokról fokra haladunk
előre.
k
Közvilágítás fejlesztései
Az önkormányzati törvény értelmében a települési közvilágítás kialakítása,
üzemeltetése kötelezően ellátandó önkormányzati feladat.
Természetesen ez nem ennyire egyszerű dolog, mint ahogy az előző rövid
gondolatban megfogalmazta a törvény.
Hisz mind a kialakítás, mind az üzemeltetés és a karbantartás komoly anyagi
forrásokat igényel. A törvény viszont
még nagyon sok mindent kötelező feladatként jelöl meg a helyi önkormányzatok számára. Így a települések döntéshozói arra kényszerülnek, hogy ügyesen

A temető északi kapujához vezető lépcsősor

Elkészült a járda a Zsidó-közben
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Elkészült a Vasút sor közvilágítási fejlesztése
elosztva, minden feladatra juttatnak
pénzt, és fontossági sorrendet tartanak.
Bátran állíthatom, hogy kevés olyan
község van, ahol a település ilyen nagy
mértékben ellátott közvilágítási lámpatestekkel. Továbbá még egy helytálló
állítást megosztok önökkel. Talán nincs
is olyan, hozzánk hasonló település,
amelyiknél ilyen ütemben fejlődik a
közvilágítási rendszer. A képviselő testület támogató döntése mellett elengedhetetlen ehhez a fejlődéshez Czaun Zsolt
képviselő társunk áldozatos munkája,
aki túlmutatóan képviselői kötelezettségén, társadalmi szerepvállalásként,
munkaidő után vállalja sokszor a munka
fizikális részét.
A települési költségvetésre, közvilágítás tekintetében az úgynevezett keleti
lakópark jelent komoly megterhelést.
Ugyanis ezen a területen új rendszert
kell kialakítanunk közpénzből, amit a
több mint 60 építési telek kialakítására alkalmas ingatlan eladása során
nem érvényesített a település az eladási árban. Ez egy 40-50 millió forintos
kifizetendő örökséget jelent a falunak.
Sajnos a közút burkolat kivitelezése
sokszorosa lesz annak, mint akkor a
telekeladásból befolyt összeg. Mivel a
teljes lakópark közvilágításának egyszeri költségét sem bírná viselni a települési
költségvetés, így itt is a fokozatosság
elvét követjük, és fontossági sorrendben haladunk. Korábban egy nagyobb
részt megcsináltattunk a Liliom utcában,
most pedig a Vadrózsa utca került sorra.
Természetesen a többi rész is megvalósul, ahogy megépülnek a házak.
A keleti lakópark fejlesztése mellett

egy másik fontos helyen is kigyulladtak
a fények. A Vasút soron már nagyon régi
vágya volt az ott ingatlantulajdonnal rendelkezőknek, hogy a Nyár utcától keletre
eső részt fejlesszük. Örömmel jelentem,
hogy nagy fénnyel világítják be az új
lámpatestek azt az utcát is. Szinte öröm
arra kerékpározni esti fényben.
k
Kékhullám zászló *****
Ha egy gondolatban kellene megfogalmaznom, hogy mit is jelent az ötcsillagos strand fogalma Balatonakaliban,
akkor a következőt mondanám: Mi mindig tudtuk, hogy a strandunk a legjobbak
között van a Balatonnál, most már ők is
tudják!
Rengeteg munka kellett ahhoz,
hogy elérjük ezt a megtisztelő címet.
Támogatás a képviselő-testület döntései
során, kitartó, áldozatos munka az oda
beosztott dolgozóktól, alapos előkészítés
az önkormányzat fizikai munkatársaitól
és persze kiváló szolgáltatás a strandon
tevékenykedő vállalkozásoktól. Ahhoz,
hogy ez a sokrétű gépezet egyként
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működjön, a lehetőségek szerinti legmagasabb minőségben, a legfontosabb
egy kiváló, mindig agilis strandgondnok.
Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egyértelmű, Kovács Ágnes érdeme vitathatatlan az ötcsillagos minősítés
minden egyes csillagjában.
2019-ben 16 db legmagasabb, 5 csillagos minősítést osztott ki a Balatoni
Szövetség. A minősítő rendszer színvonala az elmúlt évek során hatalmasat
fejlődött. A különböző társadalmi rétegek szinte minden jelentős szereplője, valamint a turizmusban részt vevő
szakmák mindegyike képviselteti magát
a bíráló bizottságban (kerékpárosok, természetvédők, egészségügyi szakemberek, fogyatékkal élők, Nők a Balatonért,
gasztronómiai szakemberek stb.).
Egy nagyon fontos dologra szeretném
felhívni a kedves olvasók figyelmét.
A Balaton északi partján, Balatonfüred
és Badacsonytomaj közt a Balatonakali
Községi Strand az egyetlen legmagasabb
szinten, öt csillaggal elismert strand.
Beszélgetések során több alkalommal
kapom meg a kérdést, hogy a „befizetett
helyi adóforintokért vajon mit is kapunk
mi?”. Ez csak egy a sok közül, amivel mi
többet adunk, mint más települések.
Becsüljük hát meg mindannyian az
elért eredményeinket, és segítsük azokat, akik az eredményeinkért dolgoznak.
Legyünk türelemmel akkor is egymás
iránt, ha éppen nagy sort kell végigvárni
egy szombati napon a főpénztárnál, hisz
éppen az egyik legjobb strandra fogunk
bejutni hamarosan. Önkormányzatunk
nevében kívánom minden kedves vendégünknek, hogy érezze jól magát idén
is Balatonakali strandján és a településen
egyaránt!
Koncz Imre polgármester

4 – 2019. AUGUSZTUS
k
Tájékoztatás
minden ingatlantulajdonos
részére
Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzések során felmerült problémák miatt az alábbi tájékoztatást
adom.
A községben minden eltöltött vendégéjszaka után: Főszezonban (VI. 01–VIII.
31-ig) 400,-Ft. Főszezonon kívül: 320,Ft, a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adót köteles fizetni az itt
tartózkodó vendég. Ez a rendelkezés
nem csak a szálláshely üzemeltetést
folytató ingatlantulajdonos vendégére vonatkozik, hanem minden olyan
vendégre – legyen az jó barát, távoli
rokon, kolléga vagy ismerős –, aki
eltölt egy hétvégét, vagy akár egy éjszakát településünkön vendégségben. Az
idegenforgalmi adót a vendégnek kell
a szállásadó felé megfizetnie. A szállásadó az idegenforgalmi adót beszedni, az
önkormányzathoz befizetni és bevallani
köteles. (Fizetni és bevallani a beszedést
követő hó 15. napjáig kell.) A szállásadó az idegenforgalmi adót akkor is
köteles befizetni, ha annak beszedését
vendégétől elmulasztotta. Azon személyekről, akik nem állandó lakosként
az önkormányzat illetékességi területén
legalább egy vendégéjszakát eltöltenek,
vendégkönyvet (nem szálláshely üzemeltető esetében vendégkönyvvel azonos tartalmú nyilvántartást) kell vezetni.
Az idegenforgalmi adóról tett adóbevallás helyes kitöltése fontos, ugyanis az
önkormányzat a befolyt idegenforgalmi
adóhoz állami támogatást kap. A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi
adó vonatkozásában mind az adóalany
(vendég), mind a beszedésre kötelezett
(szállásadó) adózónak tekinthető, így a
helyszíni ellenőrzés bármelyikük jelenlétében lefolytatható. Kérjük a szállásadókat, vendégeiket tájékoztassák arról,
hogy a szálláshelyen megjelenő megbízólevéllel rendelkező idegenforgalmi
adóellenőrök részére az ellenőrök által
kért adatok (vendégkönyv) szolgáltatása,
személyi igazolvány, útlevél bemutatása
kötelező. Az adatok közlésének megtagadása esetén az adóellenőrök a rendőrség közreműködését kérhetik. Ha az
adózót adómentesség, adókedvezmény
illeti meg, ezt okirattal vagy más meg-
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felelő módon köteles bizonyítani. Az
idegenforgalmi adó alóli mentesség (pl.:
18 éven aluli, közeli hozzátartozó) bizonyítása tehát az adózó feladata. Ptk. 8:1.
§ (1) pontja alapján közeli hozzátartozó:
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és
a nevelőszülő és a testvér; (2) hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
és a testvér házastársa. (Egyeneságbeli
rokon: szülők, nagyszülők, gyermekek,
unokák.) Az esetleges kellemetlenségek
elkerülése érdekében kérem a fentiek
betartását.
A korábbi ügyfélbarát hozzáállásunkkal szemben, az együttműködést
megtagadó ügyfeleket súlyos bírsággal
fogom sújtani.
k
Tájékoztató szálláshely
üzemeltetők részére
Balatonakali Község Önkormányzata
a strandbelépők árának meghatározása
során, 2017-ben bevezette a idegenforgalmi adót megfizetők számára kedvezményes rendszerét. Idén a teljes áru
belépőjegy 700 Ft-ba kerül, viszont azok
számára, akik igazolni tudják az idegenforgalmi adó befizetését, 600 Ft-os
belépőjegy megvásárlására van lehetőség. Az igazolás csak egyféle módon történhet. Az önkormányzat által kiállított
kedvezményre jogosító szelvénnyel.
A szállásadóknak lehetőségük van
az önkormányzat adós munkatársánál,
munkaidőben átvenni a kedvezményre
jogosító, szelvényeket tartalmazó tömböt. A szállásadó annyi szelvényt ad ki
a vendégének, ahány éjszakára a vendég befizette az idegenforgalmi adót. A
szelvények egyedi azonosítóval ellátottak. Ettől kezdve a szálláskiadónak csak
annyi dolga van, hogy az idegenforgalmi
szezon végén elszámoljon a hivatali ügyintézővel az átadott szelvényekről, vagy
mielőtt elfogyna a tömbjéből a szelvény,
újat kérjen.
A kedvezmény érvényesítésének
további ügyintézése a strandpénztárnál
folytatódik. Az a vendég, akinek a birtokában van a kedvezményre jogosító
szelvény, átadja a strandpénztárosnak és
kéri, hogy számára kedvezményes jegyet
állítsanak ki. A pénztáros átveszi a szel-
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vényt és kiállítja a jegyet, ami ugyanúgy,
mint a teljes árú jegy, többszöri belépésre jogosítja fel tulajdonosát.
Kérjük a tisztelt szállásadókat, hogy
éljenek a lehetőséggel, hisz a vendégek
kérni fogják a szelvényt. A strandbejáratnál az önkormányzat hirdeti, hogy ilyen
kedvezményes lehetőség van. Mind a
szálláskiadónak, mind pedig az önkormányzatnak közös érdeke, hogy a szelvény eljusson a vendéghez, aki pedig
hálás lesz a kedvezményért.
Dr. Szabó Sándor
kirendeltségvezető
k
FELHÍVÁS BEISKOLÁZÁSI
TÁMOGATÁSRA
Tisztelt balatonakali lakosok! Balatonakali Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelete, mely A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosítása, alapján az önkormányzat egyszeri
tanévkezdési beiskolázási támogatásban
részesíti azokat az állandó lakosú általános, közép vagy felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos tanulókat,
ill. szüleiket, akiknél a családban az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
500%-át.
Az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az
Önkormányzati Hivatalban.
A kitöltött nyomtatványokat ügyfélfogadási időben a pénzügyi osztályon
szíveskedjenek leadni! A közép- és a felsőoktatási intézmény tanulói esetében az
oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, általános iskolás
tanuló esetén a diákigazolvány fénymásolatát mellékelni szükséges.
Kérjük, hogy adategyeztetés céljából
hozzák magukkal a következő okmányokat: személyi igazolvány (kiskorú
személy esetén törvényes képviselő,
nagykorú személy esetén saját), lakcímkártya, adóazonosító jel, TAJ-kártya,
bankszámla szám!
A kérelem pozitív elbírálása esetén a
támogatás összegét az adatlapon megadott bankszámla számra utaljuk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda
8-16 óráig, péntek 8-13 óráig (ebédidő:
12-12:30-ig).
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A dokumentumok benyújtási határideje, valamint a kifizetés folyamatos,
az alábbiak szerint:
– Általános iskolások benyújtási és
kifizetési határidő: 2019. augusztus 26.
– szeptember 30. (18.000,- Ft/fő)
– Középiskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2019. szeptember 2. –
október 31. (22.000,- Ft/fő)
– Főiskolások benyújtási és kifizetési
határidő: 2019. szeptember 16. – október
31. (26.000,- Ft/fő)
További információ: Resze-Teklovics
Barbara, Tulman Renáta pénzügyi ügyintézők 87/544-047.
Koncz Imre
Dr. Szabó Sándor
polgármester
kirendeltségvezető
k
Balatonakali Község
Önkormányzatának
ösztöndíj-pályázata
helyi fiatalok támogatása céljából a
2019/2020-as tanév őszi félévére, a
2018/2019. tanév második félévének
eredménye és a helyi közösségben történő szerepvállalása alapján.
1. A pályázat célja:
Az ösztöndíj pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
2. A pályázók köre:
Az ösztöndíj pályázaton kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
Az ösztöndíj-pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű 13 évnél idősebb és
24 évnél fiatalabb diákok jelentkezhetnek, akik középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Hátrányos helyzetűek, az elbírálás
szempontjából azok az egyének, akiknél a családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 500 %-át. A jogosult-
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ság megállapításához a jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot kell benyújtani.
A pályázat tartalmazza a pályázó
személyes adatait, félévi értesítőjét,
tanulmányi előmenetelét, esetleges elért
eredményeit, dicséreteit, helyi közösségi
munkáját.
3. Az ösztöndíj mértéke:
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe
beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése)
mellett az utazási költségeket is.
Az ösztöndíj összege havi 14.000
forint, időtartama 5 hónap (szeptemberjanuár hónapokban).
4. Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
A támogatott fiatalok ösztöndíjra való
jogosultságát a középiskolai, felsőoktatási intézményi jogviszony igazolás
alapján történik.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező
fiatalok ösztöndíj-pályázatának elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
– hátrányos helyzet értékelése a 2.
pontban felsorolt szempontok szerint,
– tanulmányi eredmény (félévi bizonyítvány másolata),
– közösségi szerepvállalás.
A pályázatok értékelése a konzorcium
tagjainak együttes döntése alapján történik, a jelentkezők lakóhelye szerinti települési önkormányzat javaslatai alapján.
Pályázatok benyújtási határideje:
2019. szeptember 13.
A benyújtás módja: személyesen
vagy postai úton: Balatonakali Község
Önkormányzata, Balatonakali, Kossuth
u. 45.

k
Tájékoztató határszemle
ellenőrzésekről
Az Agrárminisztérium (AM) felhívja
az ingatlantulajdonosok és a földhaszná-
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lók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi
és Térinformatikai Főosztálya elrendelte
a 2019. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását. A határszemle ellenőrzéseket
az ingatlanügyi hatóság (Balatonfüredi
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal,
elsősorban a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben
előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség
teljesítését ellenőrzi. Ennek megfelelően a földhivatali osztály meghatározott
ellenőrzési kötelezettsége keretében, a
település külterületén határszemlét tart
2019. június 1.–2019. szeptember 30.
napjáig terjedő időszakban. Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb
ismeretek az alábbiak:
A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési
ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül
a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és
terjedését megakadályozni (hasznosítási
kötelezettség).
(Tfvt. 5.§ (1) szőlőt és gyümölcsöst a
művelési ágának megfelelő termeléssel
kell hasznosítani.
(Tfvt. 5.§ (2) ha a termőföld más célú
hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett
célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).
(Tfvt. 5.§ (3) a földhasználó köteles a
termőföldnek nem minősülő ingatlanon
(pl.: zártkerti művelés alól kivett terület)
a növényzet gondozását rendszeresen
elvégezni, ha ez az ingatlan más célú
hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg
nem korlátozza (mellékhasznosítás)
(Tfvt. 5.§ (4) A fent előírtakat az
ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi
hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a
földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az
érintett földrészletnek a földhasználati
nyilvántartás szerint több földhasználója
van, illetőleg az érintett földrészlet közös
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tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a
földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat
egyetemlegesen terheli. A földvédelmi
bírság kiszabásával egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság elrendeli a hasznosítási
kötelezettség végrehajtását, melyet az
állami adóhatóság foganatosít.
Agrártámogatást igénylők részére
hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint
a szántóterület, az állandó gyepterület
és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre
alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
értelmében a támogatás szempontjából
ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn
a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú,
illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt
követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van. A
határszemle ellenőrzések – a hasznosítási
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására,
valamint a művelési ágak természetbeni
és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének
vizsgálatára is.
Zártkerti ingatlanokra vonatkozó
külön szabályok. Ha az ingatlanügyi
hatóság zártkerti ingatlant érintően földvédelmi bírság megfizetésére kötelező
határozatot hoz, a határozat véglegessé
válását követően a határozat egy példányát közli a zártkerti ingatlan fekvése
szerint illetékes települési önkormányzattal.
Tfvt. 5/A. § (1) A településen szociá-

lis földprogramot, illetve mezőgazdasági
tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot (a továbbiakban
együtt: földprogram) működtető önkormányzatnak a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezett személyt, valamint
– ha az nem azonos a tulajdonossal
– a tulajdonost (a továbbiakban együtt:
kötelezett) értesítenie kell arról, hogy
amennyiben az értesítés kézhezvételétől
számított 30 napon belül nem igazolja,
hogy a meghatározott kötelezettségének
(hasznosítási, mellékhasznosítási, ideiglenes hasznosítási kötelezettség) eleget
tett, az önkormányzata határidő lejártát
követően a zártkerti ingatlant 1 évre a
földprogram működtetése céljából kijelölheti.
Tfvt. 5/A. § (2) A kötelezett a kötelezettségének teljesítését az ingatlanügyi
hatóság által – a kötelezett kérelmére – kiállított hatósági bizonyítvánnyal
igazolja. Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram működtetése céljából való kijelöléséről dönt,
a zártkerti ingatlanon a földprogram
céljából történő használat, hasznosítás megkezdésének napján a fennálló
földhasználati szerződés megszűnik.
Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó szabályok. A Balatonfüredi Járási Hivatal
a parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.
30.) Korm. rendeletben meghatározott
ellenőrzési kötelezettsége keretében a
település külterületén 2019. július 1-jétől
ellenőrzéseket tart.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv. 17. § (4)

bekezdésében foglaltak szerint: A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Növényvédelmi bírságot
kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezés kötelezettségét
elmulasztja. (Tv. 60. § (1) bekezdés c)
pont). Dr. Ferencz Kornél hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Dr. Kuti Veronika osztályvezető
k
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Lakossági hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtés.
ABalatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Balatonakali Községben
is folytatja a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést az állandó lakosok
részére. Begyűjtési időpontok: minden
hónap harmadik hét kedd, 2019. augusztus 20., szeptember 17., október 15.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékot tartalmazó edényt, a fenti időpontokban – a
kommunális hulladékgyűjtő edényhez
hasonlóan – reggel 7 óráig helyezze ki
az ingatlan előtti közterületre, ahonnan annak tartalmát aznap elszállítják.
A Probio Zrt. idén is lehetőséget nyújt
a nyaralótulajdonosoknak, hogy szelektíven gyűjtsék a műanyag, fém és papír
hulladékukat. Az átlátszó zsákokat az
önkormányzat épületében – Kossuth u.
45. (1-es iroda az emeleten) – vehetik
át (6 db zsák) az 2019. 04. 26-án aktív
szemétszállítási szerződéssel rendelkező
ingatlantulajdonosok. Az üveg hulladékot kérjük a továbbiakban is a Kossuth
u. 43 sz. alatti gyűjtőkonténerbe vigye
el! A lakossági hulladékszállítás a nyári
szezonban szombatonként történik.

Magyarországon közel tizennyolc
ezer személyi sérüléses baleset történik,
az elmúlt másfél évben 1500 embert
ütöttek el a zebrákon, országszerte.
Ezt a tragikus számot csökkentheti
a Generali a Biztonságért Alapítvány
támogatásával telepített 4 darab
Safecross okos zebra a népszerű nyaraló-

helyeken, Révfülöpön, Balatonakaliban,
Ábrahámhegyen és Alsóörsön.
2012 óta országszerte közel 30 biztonságos útszakaszt adott át a Generali a
Biztonságért Alapítvány.
Tavaly 10 okos zebra telepítését támogatta, idén már 20 ilyen gyalogátkelőt
alakítanak ki országszerte.

Az okos zebra egy intelligens közlekedésbiztonsági rendszer.
Az útburkolatban elhelyezett aktív
LED prizmák segítségével, villogó fén�nyel hívja fel az autósok figyelmét a
kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó
gyalogosokra.

Okos zebra a balatoni nyaralók biztonságáért

Kövendi életképek

Erdélyi testvértelepülésünk, az aranyosszéki Kövend Színjátszó körének életképeiből nyílik kiállítás a Magtárház földszintjén,
melyet a Kövendről érkezők tiszteletére, az ő látogatásukhoz igazítva, augusztus 18–20-ig tekinthetnek meg.
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Balatonakali Strand kkkkk

Elérhetőségek: 8243 Balatonakali, Balaton u. 1. Üzemeltető: Balatonakali Község Önkormányzata
Strandgondnok: Kovács Ágnes. Telefon: +36 20 282-6330
(Tájékoztató térképeink a strand két bejárata mellett találhatóak!)
Nyitva tartás:
Július 1-től augusztus 20-ig 8-19 óra
között.
Augusztus 21-től szeptember 1-ig
8-18 óra között.
17 órától 50% kedvezmény a napi
belépő árából.
A kempingek vendégei kártya felmutatásával ingyen beléphetnek!
A strand ettől eltérő időben is látogatható, viszont mindenki csak saját felelősségére fürödhet, mivel sem a vízimentő
szolgálat, sem pedig az elsősegélynyújtó
hely nem üzemel a nyitva tartási időn
kívül!
A strand éjjel 1 órától reggel 6 óráig
zárva tart.
A csúszda (korlátlan) napi használata
800,-Ft/fő/nap.
Belépőjegy (napi–heti):
Felnőtt 700,- Ft – 3.500,- Ft
Diák/Nyugdíjas 500,- Ft – 2.700,- Ft
Gyermek 4-14 évesig 400,- Ft –
2.000,- Ft
Nyaralótulajdonosok részére idénybérlet arcképes igazolvánnyal. Felnőtt:
4.500,- Ft.
Gyermek 4-14 éves korig: 3.000,- Ft
Diák és nyugdíjas: 3.700,- Ft.
A napijegy többszöri belépésre jogosít!

A főpénztárban SZÉP-kártyát is elfogadunk!
További pénztári szolgáltatások:
Napozóágy 600,- Ft/nap
Vízibicikli 1.400,- Ft/harminc perc
(bérelhető főszezonban 10-19 óráig)
Vízibicikli 2.300,- Ft/óra (bérelhető
főszezonban 10-19 óráig).
Az árnyas fákkal övezett strand 1500
vendég befogadására alkalmas. A strand
parkolója 142 gépkocsi részére biztosít
ingyenes parkolási lehetőséget.
Strand-szolgáltatások:
– zuhanyzási lehetőség (11 db hideg
vizes zuhanyzó), minden vizesblokkban
1-1 melegvizes zuhanyzó,
– két nagy vizesblokkban 22 db férfi,
16 db női, 2 db mozgássérült illemhely
áll a strandolók rendelkezésére,
– mozgássérültek vízbe jutását vízre
segítő kerekesszék segíti,
– a nyitva tartási időben vízi mentő szolgálat, valamint elsősegélynyújtó
hely működik,
– kisgyermekek számára kialakított
partszakasz,
– homokozó, játszótér,
– új építésű, ingyenesen használható
öltözőink komfortos, akár kisebb családok számára is elegendő helyet nyújtanak,

– bérelhető kabinjaink napi, heti, vagy
akár egész szezonra segítséget nyújthatnak a fürdővendégeknek 1.200,-, 6.000,-,
30.000,- Ft áron.
Strandkönyvtár, játszóház:
Nyitva tartás:
Július 1., hétfő–augusztus 25., vasárnap. Minden nap 11-18 óráig.
Strandi kínálatunk
2018-ban a kültéri ping-pong asztal
térkővel burkolt felületre került, a strandi
sportpályákra pormentesítő locsolórendszert telepítettünk. A vízi sporteszközök
köre is bővült, a nyár folyamán lehetőség nyílik korszerű kajakok bérlésére, a
Mozdulj Balaton! sport program keretében egy új, sekélyebb vízbe telepített
vízilabda pályával is gazdagodtunk.
Az ősz folyamán telepített virágágyások varázsolják szebbé zöldterületeinket,
pormentesített séta, és szerviz út teszi
könnyebbé a közlekedést, ami elvezeti vendégeinket a megújult Halösvény
sétányhoz.
Használják, élvezzék strandunk folyamatosan bővülő szolgáltatásait, közösségi tereit!
Jó pihenést kívánunk Vendégeinknek!
Kovács Ágnes
strandgondnok

Akali a Magyar Turistában!

Neves havilapban, a természetjárók,
magashegyi és teljesítménytúrázók hazai
magazinjában jelent meg két alkalommal is egy-egy cikk településünkről,
melyet a júniusi és júliusi lapszámaikban
olvashatunk (a cikkek elérhetők a www.

balatonakali.hu honlapon, valamint a
könyvtárban – nyáron a strandkönyvtárban – hozzáférhetőek).
A cikkek a település belterületének
látnivalóit, érdekességeit veszik számba,
valamint a szőlőhegyekre is felbaran-

golnak, ízelítőt adva az ottani értékekről
is.
A cikkeket az évtizedek óta településünkön nyaraló Zákonyi Botond jegyzi,
köszönjük neki, hogy ilyen módon népszerűsíti falunkat!
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Győztes pályázat révén újul meg világháborús emlékművünk! Balatonakali faluvezetése és civiljei is fontosnak tartják
a helyi múlt minél alaposabb feltárását,
bemutatását, és őseink életének tiszteletét,
emlékük ápolását. A falu néhány évvel
ezelőtt a régi katolikus temető területén
emlék- és pihenőparkot alakított ki, mel�lyel elsősorban az egykor Akaliban élő
„névtelen” ősök előtt kíván tisztelegni,
hiszen nélkülük ez a falu nem lenne
olyan értékes, mint amilyet ők örökül ránk
hagytak.
Jelen pályázat lehetőség a számunkra,
hogy ne csak a név szerint már nem ismert
őseinkre, hanem az akali világháborús
hősökre is méltóképp emlékezhessünk,
hogy neveik soha ne merülhessenek feledésbe.
Településünk szakrális központjában,
a templomok dombján álló, 1996-ban
átadott fából készült világháborús emlékmű az azóta eltelt több mint húsz év alatt
megérett a felújításra, rendbetételre.
A helyi értéktár összeállítása kapcsán
zajló kutatások településünk első világháborús részvétele szempontjából is fontos adalékkal szolgáltak, ugyanis sikerült

olyan levéltári dokumentumokra bukkanni, ami alapján kiderült, hogy az eddig
ismert hat első világháborús hősi halott
mellett még öt akali személy adta életét a
hazáért. A pályázat így lehetőséget nyújthat arra, hogy eddigi mulasztását pótolja a
település, és ne csak rendbe hozza a meglévő alkotást, hanem egy új – az emlékmű
stílusával megegyező – táblán a további
öt személy nevét is megörökítse, teljessé
téve ezáltal a hősi halottak lajstromát.
Balatonakali faluközpontja a tóból szinte kiemelkedő kis dombon létesült, ahol a
középkori eredetű római katolikus, valamint a 19. században épült evangélikus
templom egymás szomszédságában jelzi
településünk egykori vallási összetételét,
egyben azt a felekezeti harmóniát, mely
ezt a kicsi közösséget még mind az első,
mind a második világháború időszakában
jellemezte. Úgy gondoljuk, az e szimbolikus térben lévő emlékmű még inkább
alkalmas arra, hogy a hősök nevének
olvasása révén a háborús helytállás mellett történelmünk „mindennapi” rétegeit is
közelebb hozza a helyi emberek számára.
Az emlékmű méltó helyreállítását azért
is indokoltnak véljük, hisz Balaton-parti

településként községünket számos vendég felkeresi, akik mind a közelben lévő
„Levendulás” szabadtéri színpadot, mind
a helyi kiállítóházakat nagy számban látogatják. A nyaralók találkozva a felújított,
környezetében is megújult emlékművel,
reméljük, a nyári pihenés és szórakozás
során is megállnának egy percre, hogy
fejet hajtsanak Akali hőseinek emléke
előtt.
A felújítás részeként a kiegészítő tábla
elkészítése mellett szeretnénk elvégezni
a fából készült emlékmű újracsiszolását,
festését, valamint a környező növényzet
megújítását. Továbbá az emlékmű előtti
terület kővel történő burkolását, valamint
annak összekötését a meglévő, evangélikus templomhoz vezető járdával.
Örömmel számolhatunk be róla, hogy
jelen pályázati anyagunkat – másodjára beadva – 495.000 forint pályázati
összeggel támogatja a kiíró Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány, melyet önkormányzatunk 55.000 forint önrésszel egészít ki. Szeretnénk, ha az emlékmű a
szeptemberi „Akaliak találkozóján” már
megújulva várná a hazalátogatókat.

A falu lakosságának és „elszármazottainknak” találkozója 2019. szeptember
15. vasárnap
Ennek a rendezvénynek nem lehetne
alkalmasabb időpontot választani az akali
búcsú időpontjánál, ami idén szeptember
15-ére esik. A búcsú a falusi közösségekben, és sokáig így volt ez Akaliban
is, a vendégjárások, a családi látogatások ünnepének számított, ám az elmúlt
évtizedekben folyamatosan csökkent a
jelentősége, és szép lassan községünkben tulajdonképpen megszűnt a közösségi
ünnep jellege.
Így kézenfekvőnek találjuk az időpontot!
Mikor is lenne jobb az akaliak nagy
családját összehozni, – és kicsit az ünnepet is feléleszteni – mint a búcsú időpontjában?!
Találkozzanak egymással az Akaliból
évtizedekkel ezelőtt elszármazottak, látogassanak haza az évek óta „idegenben”
dolgozók, ismerkedjenek településünkkel
a frissen hozzánk költözők!
A rendezvényt településünk központjában kívánjuk megvalósítani, ami egy

ünnepi misével kezdődne a katolikus
templomban, ahol egy fiatal akali tehetség zongorajátékát élvezhetjük, majd a
„főtéren”, valamint a Művelődési házban
zajlanának a programok.
Ugyan nyáron már megtörtént a főtér
hivatalos átadója, de annak kisebb-nagyobb, de annál látványosabb elemeinek
bemutatkozásával is szeretnénk megvárni
az „Akaliak találkozóját”! Világháborús
emlékművünk helyreállítása is elkészül
szeptember 15-ére, így ennek leleplezését
is ekkorra időzítettük.
A programon több más mellett, helyi
kötődésű néptáncosok műsorának tapsolhatnának a résztvevők, fellépne az akali
asszonykórus, és gitárművészek is.
A gyermekekről sem feledkezünk meg:
kézműves foglalkozással, valamint játszóparkkal várjuk a kicsiket!
A találkozó alkalmával ragyogó
alkalom kínálkozik arra, hogy az Akali
Értéktár tartalmát egy kiállítás keretében
a nagyközönség elé tárjuk, ami minden
megjelent „akaliságát”, helyi identitását
tovább erősítheti.
Az új beköltözőknek remek alkalom

lehet a falu minél jobb megismerésében
az a séta, melyet az ünnep keretében kívánunk megvalósítani, és a község ismert,
vagy épp eldugott, még a helyiek számára
is kevésbé közismert értékeit mutatná be
a részvevőknek, nem utolsó sorban pedig
az elszármazottaknak egy remek alkalom
lenne a nosztalgiázásra.
A rendezvény kísérő programjaként
egy előadássorozatot is el szeretnénk indítani, méghozzá egy olyat, ahol pályakezdő, tehetséges fiatal akaliak mutatkoznának be a település lakosságának, olyanok,
akikre méltán lehetünk büszkék!
Kérjük önöket, segítsék a szervezők
munkáját azzal, hogy az Akaliból elszármazott rokonságuk, barátaik körében népszerűsítik kezdeményezésünket, hívogassák őket a rendezvényre!
Pontos program menetrenddel hamarosan jelentkezünk, figyeljék híreinket!
A rendezvényhez kapcsolódik még az
az örömteli hír, hogy a program megvalósításához pályázat útján a Nemzeti
Kulturális Alaptól 400.000 forint vissza
nem térítendő támogatásban részesülünk.
Törő Balázs

Hozzuk össze Akalit!
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A BALATONAKALI SPORTEGYESÜLET HÍREI

Labdarúgó csapatunk számára a
2019-2020-as szezon megmérettetései egy Káptalantóti elleni kupamér-

kőzéssel kezdődnek, méghozzá 2019.
augusztus 4-én, vasárnap, 17:30-tól, a
káptalantóti focipályán. A bajnokság
sorsolása is elkészült lapzárttánkkor,
így beszámolhatunk róla, hogy focicsapatunkat hazai környezetben kezdi meg a bajnoki küzdelmeket, méghozzá augusztus 17-én, szombaton,
17:30-tól, a Zalahaláp csapata ellen!
Szurkoljunk együtt, hajrá, Akali!
A bajnokság tervezett őszi menetrendje:
2019. 08. 17. 17:30 Balatonakali–
Zalahaláp
2019. 08. 25. 14:00 Balatonederics–
Balatonakali
2019. 08. 31. 17:00 Balatonakali–
Nemesvita

Fogorvosi szabadság

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr.
Hargitai Zsolt fogorvos – szabadság miatt – 2019.
augusztus 5. és augusztus 21. között nem rendel. Az
első munkanap 2019. augusztus 22. Sürgős fogászati
esetben a balatonfüredi Rendelőintézetben fogorvos elérhető. Cím: Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.:
87/580-888, 580-887.

Akali Tv műsorrend

Hétfő 10 és 20 óra: a vasárnapi műsor ismétlése.
Kedd 10 és 20 óra: a Füred Tv Híradója.
Szerda 20 óra: saját készítésű műsor.
Csütörtök 10 óra: a szerdai műsor ismétlése.
Péntek 20 óra: a szerdai műsor ismétlése.
Vasárnap 20 óra: saját készítésű műsor.
Tilesch Attila stúdióvezető, Akali Tv

Balatonakali hajózási
menetrend 2019. július 6.
és szeptember 1. között

Balatonakaliból indul
Balatonudvariba, pénteken
Balatonszemesre, kedden
pénteken
Tihanyba, pénteken
Balatonakaliba indul
Balatonudvariból, pénteken
Balatonszemesre, pénteken
kedden
Tihanyba, pénteken

10:30
11:10, 18:10
17:20
10:30
16:55
9:40,
10:10, 17:10
16:00

Szeptembertől folytatódnak a projekt keretében megkezdett képzéseink, klubjaink. A korábbi német és angol
csoportok klub formájában
képzik tovább magukat, becsatlakozási lehetőség mindkét csoportba van.
A számítógépes képzés
ugyancsak folytatódik, a word
után most az excell felhasználói szintű megismertetése a fő
célja a tanfolyamnak. Amen�nyiben táblázatkezelői ismeretekre szeretne szert tenni,
vagy bővíteni azokat, várjuk
jelentkezését erre a modulra.
Egészségmegőrzésre irányuló sport tevékenységeink
folytatásáról szeptember-október folyamán tesszük közzé
honlapunkon, közösségi oldalunkon a szükséges kezdési információkat. (Gyermek,
felnőtt jóga, gerinctorna, fitnesz foglalkozások)
További információ ismert
elérhetőségeinken: programbalatonakali@gmail.com,
Mag-Tár-Ház: 87-655-858
vagy személyesen a Mag-TárHázban a Révész u. 2-ben.

2019. 09. 15. 16:30 LesenceistvándUzsa–Balatonakali
2019. 09. 21. 16:00 Balatonakali–
Balatonszepezd
2019. 09. 29. 13:00 NemesgulácsKisapáti–Balatonakali
2019. 10. 05. 15:30 Balatonakali–
Monostorapáti
2019. 10. 13. 15:00 Diszel–
Balatonakali
2019. 10. 19. 15:00 Balatonakali–
Révfülöp
2019. 10. 27. 10:00 Tapolcai
Öregfiúk–Balatonakali
2019. 11. 02. 14:00 Balatonakali–
Káptalantóti
2019. 11. 10. 14:00 Dörgicse–
Balatonakali

Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben
Tihany térségében
EFOP 1-5-2-16-2017-00001

Akalifornia pólók
„shopja”

Népszerű pólóink megvásárolhatóak
a Mag-Tár-Házban hétköznaponként
munkaidőben, hétfő-csütörtök 8-16
óráig, valamint pénteken 8-14 óráig.
További információ ismert elérhetőségeinken.
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Megkezdődött a szezon a szabadtéri színpadunkon, legyenek vendégeink augusztusban is!

Jó hangulatban telnek napközis táboraink

A Bringakali napon öröm-kerékpározás is volt
az új közvilágítású Vasút soron

Őseinkre emlékeztünk

A Hetedhét Mesefesztivál számos programot kínált
a strandon is

A Borhétvége borutcája utcazene hangulatban
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Lapzárta utáni hír, bővebben keressék honlapunkon!

A Köztársasági Elnök 2019. október 13.
napjára, vasárnapra tűzte ki a 2019. évi
helyi önkormányzati választásokat!
Offline horgásztábor a Balatonnál

Visszatérő vendégeket köszönthettünk szerdán Balatonszárszón, a Nádfedeles halastó partján. A Hali-Hó horgásztábor lakói érkeztek látogatóba.
Akaliból, abban a reményben, hogy a
Balaton után egy kisebb, halban gazdag vízterületen próbálják ki szerencséjüket – nem csalódtak. A 21 kisgyerek összesen 124 db pontyot fogott,
ám a „meglepetés-vendég”, egy harcsa
okozta a legnagyobb élményt ezen a
napon.
A Hali-Hó-s gyerekek számára nem
meglepő, hogy a nap a következő felszólítással kezdődik:
„Mobiltelefonok kikapcsolt állapotban az autóban maradnak”!
– Nincs emiatt hőzöngés, hiszen a
táborba történő jelentkezéssel tudomásul veszik szülők, gyerekek egyaránt,
hogy a telekommunikációs eszközök kedvtelési célú használata erősen
korlátozott és csupán a nap bizonyos

szakaiban élhetnek ezzel a gyerekek,
mondta Jankó László táborvezető.
Cserében számos olyan élménnyel
gazdagodnak ebben az egy hétben, ami
talán egy életre rögzül anélkül, hogy
mesterséges adathordozón tárolnák
őket. A peca különböző módszereinek
gyakorlása, az éjszakai horgászások, a
hangulatos tábortűz, a balatoni táj látványa, bármikor előhívhatók a saját
memóriából.
Idén egy halőri ellenőrzésen azt is
megtapasztalhatták az ifjak, hogy milyen dokumentumokat kell magánál
tartania egy horgásznak. Halőreink
csónakon érkeztek a táborba és az ellenőrzés során tesztelték azt is, hogy
a horgászpalánták tisztában vannak-e
a helyi horgászrend passzusaival. Később kötetlen beszélgetésen meséltek
munkájukról a gyerekeknek, akik beszállhattak a halőri motoroshajóba is.
A szerdai nap Balatonszárszón, a

Nádfedeles halastó partján kezdődött.
Pár mondat társaságunk tevékenységéről, néhány instrukció a horgászatról,
majd irány a vízpart.
A horgászpalánták négy csoportra
felosztva vágtak neki a „házi” versenynek, a pontozás a fogott darabszám
alapján volt. A srácok nagyon élvezték
a horgászatot, a pontyok igen csak étvágyuknál voltak.
A peca után Bodó Iván, társaságunk
tógazdaság vezetője tartott érdekes
bemutatót a vízi élővilágról, majd következett a közös ebéd. A napnak nem
volt vége, a gyerekek olyannyira belelendültek a horgászatba, hogy az evés
után még egy második fordulónak is
nekivágtak.
Összesen 123 darab pontyot és egy
harcsát sikerült fognia a mezőnynek,
nagyon jól érezték magukat a fiatal
horgásztársak.
Forrás: www.balatonihal.hu

INFORMÁCIÓK A GONDTALAN NYARALÁS SZOLGÁLATÁBAN

ÉTEL-ITAL A FALUBAN
Kikötő Étterem
Balatonakali Hajóállomás
+36 20 209 6775
Nagy Imre pincészet
Balatonakali, Kossuth L.
u. 46.
+36 87/444 025
baratcsuha@freemail.hu
Mörk Pincészet
Balatonakali, Fenye-hegy,
Fenyőfa u. 6.
www.morkpince.hu
mork.pince@gmail.com
Müller Pince
Balatonakali, Les-hegy
+36 30 312 6403
BringAkali
Balatonakali, Vasúr sor 2.
+36 30 937 0205
Hokuli Étterem
Balatonakali, Petőfi u. 1.
+36 87 444 024

Szegvári Tibor
Óvoda konyha
Balatonakali, Hóvirág utca 21.
+36 70 361 0206
Street Food Szekér
Balatonakali-Dörgicsei út
71. sz. főút kereszteződés
+36 30 9939 061
Levendula Pizza
Levendula Kemping
+36 30 9697 852
ÜZLETEK,
SZOLGÁLTATÁSOK
Edit Kozmetika
Balatonakali, Révész u.1.
+36 20 497 0350

Simon Tímea – Fodrász
Balatonakali, Pipacs u.5.
+36 70 342 4195

Gazda és Horgászbolt
Balatonakali, Kossuth u.11.
+36 87 444 650
Ákom-bákom gyermekjátszó
+36 30 305 1188
Konczné Rédling Anikó
Balatonakali, Hóvirág u. 57.
Térségi Muzeális
Gyűjtemény és Szálláshely
Balatonakali Kossuth L.u. 36.
+36 30 300 6877
www.akalimuzeum.uw.hu
limbacher.gabor@freemail.hu
Mini-Golf
Balatonakali, Gyöngyvirág
u.4.
+36 87 444331
Balatonakali Községi
Könyvtár
Balatonakali Kossuth L. u. 45.
+36 30 430 8369
Hajóállomás
Balatonakali, Hajóállomás
+36 87 444540
www.balatonihajozas.hu
Theodóra Tenisz ClubPanzió
Balatonakali, Fövenyes
Strand u. 1.
+36 87 449-111
Szabadtéri Színpad
Balatonakali, Vasút tér 4.
+36 30 226 8346
www.balatonakali.hu

Kiállítóterem
Balatonakali, Vasút tér 4.
+36 30 226 8346
www.balatonakali.hu

Mag-Tár-Ház Kiállítóterem
Balatonakali, Révész u. 2
87/655-858
Balatonakali Kertmozi
Balatonakali, Petőfi u.2.
+36 20 418 1861
balatonmozi.hu
Piramis Tüzép Balatonakali
Balatonakali
+36 30 957 5123
+36 87 716 053
piramis@enternet.hu
Berta autóalkatrész
Balatonakali, Pacsirta u.6.
+36 87 444 531
+36 87 444 381
Anti-Szóda
Balatonakali, Hóvirág utca 19.
+36 30 216 3386
Szabó Zoltán
Balatonakali, Sósi Földek 1.
+36 20 333 3620
Slemmer Csaba E.V.
Balatonakali, Gyöngyvirág
u. 2.
+36 30 937 8401
Hosszú Gyula E.V.
Balatonakali, Orgona u.5.
+36 30 979 7016
Kovács József mezőgazdasági vállalkozó,
Balatonakali, Hóvirág u. 8.
+36 30 392 5629
kovidani94@gmail.com

STRANDI
SZOLGÁLTATÁSOK

Strand információ
Balatonakali, Strand bejárat
+36 20 282 6330
Strand delicatesse
Balatonakali, Strand bejárat
+36 30 911 7811

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 faluüzemeltető 06-20/9577-246
Kéri Katalin települési főépítész:
csütörtök 9.00-12.00-ig.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-87/444-527-es
telefonszámon vagy a
foepitesz@balatonakali.hu email címen.

Zöldség, gyümölcs üzlet
Strand kemping bejáratánál

PROBIO BALATONFÜREDI
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (87) 342 633

Zsuzsa divat, Horgászjegy
értékesítés
Balatonakali strand bejárat

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.: 87/580-888

Játék-strandcikk üzlet
Balatonakali strand bejárat
Akali Café
Balatonakali strand bejárat
Fincsi Büfé
Balatonakali Strand
+36 30 979 8555
Lángos Büfé
Balatonakali strand
+36 30 349 4755
Strandkönyvtár
Balatonakali Strand
+36 30 430 8369
Játszóház
Balatonakali Strand
+36 30 305 1188
Nanett – Gyümölcsöző
Balatonakali Strand
Giri-Gyöngy
Balatonakali strand
Hamizó
Balatonakali strand

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás:
Búcsúzunk Abán Jánostól, Bartók Istvánnétól, Tóth Tihamértól,
nyugodjanak békében!
Házasságkötés:
Gratulálunk Müller Péter és Müller-Szuromi Eliza, Dr. Cseke Péter
és Dr. Szalkovszky Ilona, Horváth Tamás és Horváth-Mezős Júlia Kinga,
Galgóczi Ádám és Galgócziné Pásztor Adrienn Ágnes házasságkötéséhez.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

A Balatonakali Római Katolikus templomban minden vasárnap 10 órakor.
Evangélikus istentisztelet: minden második és negyedik vasárnap 14 órakor

Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Kéthavonta megjelenő lap a falu életéről. F. k.: Dr. Szabó Sándor.
Szerkesztőség, fotók: Ihász Csilla, Kovács Réka, Törő Balázs
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/444–255.
I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. F. v.: Iglói János.
E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

MAG-TÁR-HÁZ
Települési programszervezés, Révész u. 2.
Tel.: 87/655-858
programbalatonakali@gmail.com
program@balatonakali.hu
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
Figyelem! Szabadság miatt változás augusztusban!
RENDŐRSÉG
A rendőrség megbízottja minden hónap
harmadik szerdai napján
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti
KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Gerencsér 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.
Tel.: 87/444-260, 444-382
PRÍMA ABC, DOHÁNYBOLT, SZOLÁRIUM
NYITVA TARTÁSA
H-Sz: 6-20-ig, V: 6-18-ig
FÉK KÁVÉHÁZ, ÉTTEREM
H-V: 8-22-ig
FÉK Üzletház 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/a
06/30-3113-330
PÁNTLIKA ABC nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00,
vasárnap: 6,30-10,00

